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Bashkeveprimi dhe shkembimi i pervojes,faktor i rendesishem ne rritjen e 
cilesise

Suela Vendresha
Shkolla 9-vjecare”Skender Libohova”Lushnje

Abstrakt

Shkolla si institucion ka  lidhje dhe bashkepunon ne radhe te pare me drejtorine 
arsimore,me zyrat e arsimit sipas zones ku ajo ndodhet ,por edhe me qeverisjen 
lokale ,bashki apo komune.Ky bashkepunim gjithmone duhet te karakterizohet nga 
mbeshtetja reciproke per mbarevajtjen e procesit mesimor dhe arritjen e synimeve 
dhe objektivave te shkolles.Ne rastin e planit afatmesem kjo linje ka te beje me 
paraqitjen ne kete plan te bashkepunimeve qe shkolla ka me institucione te tjera 
,te cilat e lehtesojne punen e saj.Keshtu per shembull jane shoqatat e organizatat e 
ndryshme jofi timprurese qe veprojne ne fushen e edukimit ,por edhe binjakezimet 
me shkolla analoge.Ne pervojat e shkollave perendimore identifi kohen lehte qe 
bashkepunimet  e saj me institucione te tjera shihen kryesisht me drejtime te tilla si :
-Mbeshtetjen e femĳ eve me veshtiresi ne te nxene ,si dhe aft esi te kufi zuara mendore 
dhe fi zike.
-Bashkepunimin me organizata qe ofrojne sherbime ne mesimin e kompjuterit .
-Bashkepunimet me organizata te ndryshme rinore per nxitjen e procesit te vendim 
marrjes se te rinjve ne jeten e tyre.
-Binjakezimet me shkollat analoge brenda dhe jashte vendit si dhe zhvillimi i 
veprimtarive te perbashketa me perfi tim reciprok.

Hyrje

Ne pervojen shqiptare ka ekzistuar nje bashkepunim i frytshem i shkollave ne 
kuader te projekteve te edukimit,qe jane mbeshtetur ne harkun kohor 1994 e deri 
me sot nga institucione te tilla jofi timprurese si : Fondacioni;”Soros”,”Unicef”,”Sa
ve the Children”,”Qendra Shqiptare per te Drejtat e Njeriut”,”Qendra per Edukim 
Demokratik”,”Zhvillimi i edukimit”, “REC”,”IOM”, “Adrif”,”Kryqi i Kuq”,”Shis” 
si dhe mjaft  organizata te huaja te tilla si : USAID,PNUD etj.Nuk perjashtohen ketu 
dhe mjaft  organizata te tjera si vendore dhe te huaja qe kane vepruar ne fshatra te 
ndryshme te vendit neper shkolla.Pikerisht per keto lloje bashkepunimesh behet fj ale 
dhe ne rastin kur pergatitet plani afatmesem i shkolles, ne te cilin duhet paraqitur me 
saktesi bashkepunimet e saj dhe ndikimi qe ky bashkepunim ka ne mjedisin fi zik apo 
profesional te shkolles,gje e cila mundeson arritjen e synimeve te shkolles.Zakonisht 
ne planin afatmesem  shkruhen te gjitha bashkepunimet e shkolles,duke fi lluar qe nga 
bashkepunimet me  afatgjata dhe deri tek ato te shkurterat ,por qe patjeter kane lene 
gjurme ne shkolle.Me poshte do te paraqes praktiken e punes e cila eshte ndjekur ne 
shkollen ne te cilen une punoj si mesuese .Kjo praktike pune e ka zanafi llen e saj ne  
udhetimin e bere ne Kosove te  nje  grupi mesuesish nen drejtimin  e drejtoreshes se  
shkolles .Sigurisht nuk mund te mungonte dhe nje grup nxenesish nga me te miret.
Ky udhetim kishte si qellim binjakezimin midis dy shkollave: shkolles “Skender 
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Libohova”ne Lushnje ,shkolle ne te cilen kam nderin te punoj prej 12 vjetesh dhe 
shkolles “7 Shtatori”ne Rahovec  te Kosoves.Qendrimi yne ishte 4 ditor,por me nje 
guide te pasur me aktivitete dhe gara te shumta ku do te merrnin pjese dhe nxenesit 
tane.Drejtimi dhe shoqerimi i grupit u be nga persona me  pozite ne pushtet,deri 
tek drejtori i  DAR sic e quajme ne Shqiperi.Ajo qe nuk do te harroj kurre eshte 
vleresimi qe na u be si mesues,dhe pasioni aq i madh i tyre per shkollen dhe mesimin 
e gjuhes shqipe.Gjate gjithe diteve ne ishim te pranishem ne takime,aktivitete dhe 
shkembime pervojash per dy shkollat,por edhe  te mesuesve e te drejtoreve tane te 
cilet  na udhehiqnin ne kete aktivitet.Mundesia e ketĳ  binjakezimi u realizua nga 
drejtoresha e shkolles,e cila ne cdo moment kerkonte te paraqiste punen pozitive 
qe behej ne shkolle,lidhjen dhe  reklamimin e kesaj pune ne komunitetin perreth.
Ndersa persa i perket realizimit te ketĳ  procesi nga pala kosovare ,rol primar luante 
Bashkia e qytetit te Rahovecit e cila dispononte fonde per kete aktivitet.Kjo tradite 
pune fi lloi ne vitin 2009 dhe vazhdoi perseri,pasi ne 2011perseri u be nje vizite ne 
Kosove ,nje aktivitet i cili u zhvillua midis dy shkollave tona.Gjate ketĳ  aktiviteti u 
be shkembimi i eksperiencave te reja te cilat u fi tuan gjate ketĳ  viti.Ftesa per kete 
aktivitet u be nga vete koordinatori i programit te binjakezimit i cili beri nje vizite ne 
shkollen tone.Takimet dhe bashkepunimet vazhduan edhe ne vitet me pas.

Zhvillim

Ishte hera e pare qe shkoja ne Kosove dhe s’mund te mendoja qe ky vend ne kaq 
pak vite pas luft es ishte zhvilluar dhe perparuar kaq shume.Nje nga drejtimet e 
zhvillimit ishte edhe arsimi ne Kosove.Pritja na u be qe ne hyrje te shtetit kosovar 
nga nje nga ispektoret e DAR i cili kishte rolin kryesor  drejtues ne kete aktivitet te 
madh.Gjate gjithe kohes ai tregonte per cdo pamje qe ne shikonim derisa hyme ne 
qytetin e Rahovecit.Ky qytet ishte i mbuluar me vreshta me rrush,hapesira te medha 
,deri sa te shikonte syri.Edhe ne vulat ne dokumenta te ndryshme perdorej nje pamje 
e rrushit dhe e vendit ku perpunohej,pasi ishte puna kryesore qe mbizoteronte ne 
kete qytet.Me mberritjen dhe akomodimin ne hotel, u shtrua nje darke madheshtore  
ne te cilen ishin pjesemarres  persona me pozite ne pushtet,drejtori i DAR etj.Gjate 
gjithe darkes bisedat dhe shkembimet e pervojes vazhdonin.Ate mbremje na u be nje 
ft ese, pasi maturat e 3 gjimnazeve te Rahovecit kishin mbremjen e tyre  te diplomimit 
,ku merrnin pjese gjithashtu mesues,drejtore shkollash etj.Ftesen e pranuam me 
kenaqesi,pasi ishte nder per ne te pershendesnim keta nxenes te cilet kurorezonin 
punen e tyre kaq vjecare.Nuk dua te pershkruaj me gjate ,por do te cilesoj vetem 
nje moment i cili do te jepej qe te nesermen ne TV e Kosoves.Kercimi ne nje valle 
popullore mesues-nxenes shqiptare e kosovare te perqafuar krah per krah dhe ne 
fi llim ishte fl amuri shqipetar e me pas ai i Republikes se Kosoves.Te gjithe te perlotur 
perjetuan keto caste magjike qe ishin rezultat i ketĳ  bashkeveprimi.Dita tjeter do te 
fi llonte me nje  vizite ne DAR. Atje mbas nje kokteili te pergatitur prej tyre biseduam 
me te gjithe stafi n,drejtore te ndryshem shkollash dhe mesues.Shkembyem pervojat 
tona personale , pyesnim per tekstet mesimore,testimet,menyrat ne mesimdhenie etj 
.Me pas do te vazhdonim me  nje aktivitet qe do te zhvillohej midis nxenesve tane.
Aktivitetet ishin te ndryshme dhe ne fund u ndane cmimet per fi tuesit.Meqenese 
kishim  disa ore te lira ne dispozicion kerkuam te vizitonim shtepine e Adem Jasharit 
dhe varrin e tĳ .Kjo ishte nje shenje respekti per vleresimin qe na bene keta njerez te 
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cilet kishin gjakun tone,vleresim i cili me beri te ndihem krenare qe jam mesuese.
Mbas vizites ne keto vende te shenjta per popullin kosovar ne muzeun ngritur per 
nder te tĳ ,lashe nje shenim ashtu sic kishin lene qindra persona te tjere ,dhe ashtu sic 
do te linin dhe te tjere  mbas meje.
“Ndjej nderim dhe respekt te thelle per kete hero te popullit kosovar i cili luajti nje 
rol te madh ne fi toren e pavaresise se ketĳ  vendi”.
Koha kaloi dhe po afronte ora e pritur qe do te zhvillohej ceremonia e binjakezimit 
te dy shkollave.Me pare u be vizite ne shkollen “7 Shtatori” ,takimi me stafi n e 
mesuesve,njohjen e ambjenteve te shkolles dhe pasionin e madh qe kishin ata per 
mesimin e gjuhes shqipe te femĳ et e tyre.Me pas vazhduam ne lokalin ku do te 
zhvillohej kjo ceremoni tek e cila moren pjese i gjithe stafi  i mesuesve dhe drejtori 
i shkolles “7 Shtatori”,i gjithe grupi qe ishim nga Shqiperia se bashku me nxenesit 
dhe shume patriote te luft es Clirimtare te Kosoves ,drejtues te pushtetit deri  tek 
ministri i arsimit te Rahovecit.Mbremja  fi lloi me pershendetje,falenderime dhe me 
pas vazhdoi me ceremonine e binjakezimit.Nuk kishte pamje me madheshtore te 
shikoje  fi llimin e kesaj ceremonie,fi rmosjen e dokumentave te binjakezimit nga 
te dyja palet ,dy fl amujt  kuq e zi dhe ai kosovar ne te dyja anet dhe drejtoret e 
shkollave  te nenshkruanin keto dokumente.Me ne fund marreveshja u fi rmos dhe te 
dy drejtoret e shkollave ne konsensus te plote rane dakord me disa objektiva te cilat 
do te realizoheshin nga ky bashkepunim midis dy shkollave.Keto objektiva ishin si 
me poshte:
Kjo marredhenie eshte arritur per bashkepunim te ndersjellte dhe vellazeror.
Perfaqesuesit e shkollave te lartecaktuara pajtohen:
1.Te behet vellazerimi ne mes te personelit arsimor dhe nxenesve nga te dy anet.
2.Per bashkepunim te dyanshem ,per marredhenie te hapura,te mbeshtetura  ne 
profesionalizem dhe vlera edukativo-arsimore.
3.Per keshillime ,biseda,shkembim metodash te reja ne arsim,per planprograme te 
reja mesimore te mbeshtetur ne arsimin e vendeve te perparuara por duke mos lene 
anash edhe pervojat dhe vlerat  e arsimit kombetar.
4.Te behen takime  ne mes te mesuesve dhe nxenesve permes formave te vizitave me 
qellim te shkembimit te pervojave ne procesin edukativo-arsimor.
5.Te organizohen aktivitete letrare dhe kulturore-artistike ne nivel te ketyre shkollave.
6.Te organizohen aktivitete sportive ; ndeshje futbolli ,volejbolli ne mes te ekipeve te 
djemve dhe te vajzave te te dy shkollave.
7.Te organizohen gara diturie ne shkencat natyrore dhe shoqerore.
8.Te shkembehen vizita te ndersjellta per festat kombetare dhe festat e shkolles.
9.Te organizohen vizita te perbashketa me moton ‘’Ta njohim atdheun tone”
10.Te organizohen aktivitete dhe veprime te ndryshme konform kerkesave dhe 
nevojave
te cilat jane ne interes te te dy shkollave e qe nuk jane perfshire ne kete marreveshje.  

Perfundime

Tashme dihet dhe pranohet nga te gjithe ne mesuesit domosdoshmeria e marrjes 
ne konsiderate  e vlerave  qe mbart bashkepunimi dhe shkembimi i eksperiencave 
midis dy shkollave.Ky bashkepunim ka nje potencial shume te madh ne perpjekjet 
per zhvillimin sa me te mire te shkolles,te marrjes se eksperiencave te ndryshme dhe 
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zbatimit te tyre ne praktike. Gjithashtu  eshte bere pjese e pandare i tere permbajtjes 
se procesit  mesimor.

Sfi dat dhe pervojat e kane treguar rolin e bashkepunimeve te ndryshme.
Binjakezimit te dy shkollave i eshte  kushtuar kujdes,vemendje e seriozitet ne 
konceptim,vleresim,planifi kim si dhe gjithe elementeve te punes tone.Te gjitha  
objektivat e vendosura u realizuan me sukses ne shkolle,duke pasur perkrahjen 
dhe mbeshtetjen e te gjithe stafi t mesimor,nxenesve te shkolles,sigurisht dhe 
drejtoreshes e cila kerkonte dhe gjente rruge bashkepunimi sa me te mira per 
shkollen,drejtimin,menaxhimin e saj.Shkolla ka traditen dhe autoritet pasi eshte 
nje institucion i mirefi llte edukimi dhe formimi qytetar,gjithashtu  ka kapacitetin 
e nevojshem intelektual.Bashkeveprimet dhe shkembimet e pervojes rrisin kete 
potencial intelektual qe ka shkolla dhe jane nje shtyse e madhe per rritjen e cilesise 
ne shkolle.
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Pervoja pozitive e ketĳ  binjakezimi midis shkollave ka luajtur nje rol pozitiv dhe nje 
shtyse per nxenesit tane.Gjithashtu ky bashkepunim  i jep nje drejtim te ri vizionit te 
shkolles.,pasi eshte percaktuar misioni i shkolles dhe eshte identifi kuar qarte se ne 
cfare shkolla beson. Ky vizion i ri i arritur ne shkolle ne saje te procesit te binjakezimit 
paraqitet ne formen e arritjeve,idealeve,aspiratave,shpresave,deshirave,perfytyrime
ve qe shkolla  mendon per veten e saj,por ne rradhe te pare per ate qe synon te arrĳ e 
shkolla dhe nxenesit e saj gjate gjithe cikleve shkollore.
Keto pervoja vazhduan pasi me fi llimin e vitit te ri shkollor ne festen qe u organizua 
per nder te emrit qe mban shkolla,pritem grupin e stafi t mesimor kosovar se bashku 
me nje grup nxenesish.Ata ishin te pranishem ne festen qe u organizua dhe u bene 
pjese e aktiviteteve te ndryshme qe u bene ate dite.Gjithcka shkoi shume mire dhe 
mesuesit e nxenesit kosovare ngelen po aq te kenaqur  sa ne gjate vizites ne qytetin 
e tyre .
Shenim :Bashkangjitur po ju dergoj edhe dokumentin e nenshkrimit te marreveshjes 
se binjakezimit midis dy shkollave.
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Problematikat e arsimit shqiptar në zonat rurale

Valmira Zaçi
Mësuese e Gjuhës Shqipe, Shkolla “Servet Agolli” Buçimas, Pogradec

Kriselda Spahiu
Mësuese Bio-Kimie, Shkolla “Qemal Bazelli” Çërravë Pogradec

Abstrakt

Është një përpjekje për të evidentuar se cilat janë shkaqet që u imponojnë nxënësve  në zonat 
rurale të largohen dhe mos jetë i barabartë në mësimnxënie prej asaj që deri dje kishte emrin 
“Vatra e dĳ es”.Është një obligim së pari profesional, por para së gjithash është një shqetësim 
qytetar për pasojat e rrezikshme që sjell kjo “sëmundje” kanceroze për qytetërimin tonë e jo 
vetëm atë.
Detyrat kryesore të këtĳ  punimi janë:
1.Të paraqesë gjendjen aktuale të arsimit shqiptar ,të procesit te mësimdhënies dhe 
mësimnxënies,me trajtimin e konceptit individual e te diferencuar ,rolin që luan komuniteti 
në mbarëvajtjen e procesit te mësimdhënies.
2.Të paraqesë mjedisin fi zik dhe mungesën e theksuar të përdorimit të mjeteve didaktike   dhe 
teknologjisë ,ndikimi i tyre ne procesin e mësimdhënies.
3. Vĳ on me metodologjinë që është implementuar për të përmbushur synimet e studimit.
Në  këtë  punim  jepen përfundime:
Së pari, për  për krĳ imin e klimës pozitive ,mungesë e theksuar kjo në zonat rurale.
Së dyti, për përdorimin  e materialeve didaktike dhe mjedisin fi zik që duhet t’u krĳ ohet 
këtyre nxënësve ,angazhimi i  tyre në aktivitete të ndryshme shkollore, kurimin e fenomenit 
me masa serioze që duhet t’i marrë një shtet social, dhe e gjithë shoqëria, ku nxënësit në zonat 
rurale mësojnë në kushte jo të mira. 

Fjalët kyçe: Arsim, Zona Rurale, Mësuesi, Drejtuesi, Problematika, Gjendja.

Hyrje

 Arsimi konsiderohet si një nga fushat elementare të zhvillimit, të paqes dhe stabilitetit 
në mes të vendeve dhe një nga mekanizmat kryesor për pjesëmarrje efektive në 
shoqëritë dhe ekonomitë e shekullit 21, nën ombrellën e procesit të shpejtuar të 
globalizmit. Por përpjekjet për pjesëmarrje aktive nuk garantojnë domosdoshmërisht 
arsim cilësor, prandaj përmirësimi i vazhdueshëm i cilësisë së arsimit,do të duhej 
të jenë pjesë të pashmangshme të këtyre përpjekjeve.( E.D&EK Mësimdhënia dhe 
mësimi në shekullin 21). Sistemi arsimor në Shqipëri është përballuara edhe vazhdon 
të përballet me situata problemore specifi ke ,të cilat kërkojnë zgjidhje të shpejta dhe 
njëkohësisht sa më cilësore. Emergjenca dhe mbĳ etesa e sistemit arsimor vazhdojnë të 
ndërthuren ngushtë me nevojën për sigurimin dhe rritjen e vazhdueshme të cilësisë.
Pikërisht zgjidhja e problemeve kërkon rritjen e profesionalizmit në vendimmarrje, 
demokratizimin e këtĳ  procesi i cili është përcaktues jo vetëm për zhvillimet e sistemit 
arsimor ,por edhe për të ardhmen e vendit. Diagnostikimi i sistemit arsimor bazuar 
në tregues konkretë dhe të matshëm, të nxjerrë në bazë të një metodologjie rigorozisht 
shkencore ,mundëson analiza objektive të gjendjes së sistemit ,të niveleve dhe të 
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institucioneve shkollore dhe arsimore.Për rritjen e ndikimeve të sistemit arsimor 
në zhvillimet sociale-ekonomike është e domosdoshme përfshirja të gjithë aktorëve 
aktivë dhe potencialë.Arsimi për të gjithë do të thotë arsim për secilin nxënës.Arsimi 
për të gjithë parakupton përkujdesjen e individualizuar.Pabarazia jo vetëm  “fshat 
–qytet “ ,por edhe pabarazia brenda  në klasë, ”braktisja e fshehtë “,pabarazia gjinore 
si dhe ajo për shkak vështirësisë në të nxënë arrin përmasat e diskriminimit brenda 
në klasë. Me qëllim që cilësia e arsimit të jetë në funksion të zhvillimit njerëzor,do të 
duhej një planifi kim dhe menaxhim efi kas. 
"Shumë gjëra në këtë jetë mund të presin, por jo fëmĳ a, atĳ  nuk mund t'i themi nesër, se koha 
e tĳ  është sot" gabriela mistrali.

1.Gjendja  aktuale  e  sistemit arsimor  shqiptar

Sistemi arsimor në Shqipëri është përballur edhe vazhdon të përballet me situata 
problemore specifi ke ,të cilat kërkojnë zgjidhje të shpejta dhe njëkohësisht sa më 
cilësore. Emergjenca dhe mbĳ etesa e sistemit arsimor vazhdojnë të ndërthuren 
ngushtë me nevojën për sigurimin dhe rritjen e vazhdueshme të cilësisë.Pikërisht 
zgjidhja e problemeve kërkon rritjen e profesionalizmit në vendimmarrje, 
demokratizimin e këtĳ  procesi i cili është përcaktues jo vetëm për zhvillimet e 
sistemit arsimor ,por edhe për të ardhmen e vendit .Vendimmarrësit janë ende të 
papërgatitur sa dhe si duhet për të luajtur rolin që u takon në reformimin e sistemit 
arsimor.Për rritjen e ndikimeve të sistemit arsimor në zhvillimet sociale-ekonomike 
të komunitetit ,rrethit dhe të zonës është e domosdoshme përfshirja e plotë dhe 
mbështetja profesionale e të gjithë aktorëve aktivë dhe potencialë ,për të luajtur 
rolin që u takon në zhvillimet tërësore dhe vecanërisht ato arsimore të një shoqërie 
demokratike në zhvillim. Arsimi për të gjithë do të thotë arsim për secilin nxënës . 
(Strategjia e Arsimit shqiptar në Rajonin e Korcës viti 2007-2015,UNICEF). Arsimi për 
të gjithë parakupton përkujdesjen e individualizuar.Arsimi dhe shkolla janë faktorë 
të rëndësishëm të strategjisë së ndërtimit dhe të zhvillimit të një vendi.Shkolla duhet 
të jetë aktuale dhe bashkëkohore për t’iu përgjigjur zhvillimeve dhe integrimeve 
evropiane për të mos mbetur ngushtë vetëm ne programin mësimor, duke zbatuar 
atë dhe rigorozitetet dhe në mënyrë krĳ uese,duke aplikuar teknologji moderne 
në procesin mësimor ,në afi rmimin e formave individuale të punës ,mësimit ,në 
zbatimin e kompjuterave dhe makinave në mësim duke i dhënë shtytje të fuqishme 
përpara veprimeve kulturore ,artistike ,sportive ,veprimeve mjedisore ,ekologjike ,të 
cilat lenë shumë për të dëshiruar në zonat rurale.

1.1Cilësia  Mësimdhënie- Mësimnxënies
Mësuesi tipik në zonat rurale ,sikundër ngjet me atë tipik në Shqipëri,që është ai 
me në qendër tekstin ,priret kah mësimdhënia verbale,u shkarkon përgjegjësinë 
nxënësve dhe prindërve të tyre për arritjet e pakënaqshme lëndore dhe nxit te 
fëmĳ ët të nxënët mekanik .Mësuesit ,më të shumtit e tyre lenë pas dore nxënësit me 
vështirësi në të nxënë ,madje që në vitet e para të shkollimit ,duke e shtrirë tepër 
dukurinë e “braktisjes së fshehtë “.
Trajnimi i brendshëm i mësuesve është më shumë burokratik,pasi kryhet zakonisht 
nëpërmjet mbledhjeve të pakta të këshillit pedagogjik dhe vitin e fundit përmes 
Rrjetit profesional ,ku temat e ngritjes profesionale mbushen me huazime teorike  
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dhe nuk nxitin ide për ndryshime konkrete .Jeta shoqërore dhe kulturore e familjes 
fshatare i ka prerë pothuajse të gjitha lidhjet me jetën kulturore që kryhet në qytet. 
Shoqëria rurale nuk ka më asnjë mjet për të zhvilluar kulturën e vet tradicionale. 
Për pasojë, ajo nuk rresht së varfëruari nga ana kulturore dhe intelektuale.
Familja fshatare lexon pak, ose nuk lexon thuajse fare. Letërsia artistike, që qarkullon 
në rrjetin librar të qytetit, është shumë larg interesave dhe shĳ eve estetike të popullsisë 
rurale. Librat artistikë kushtojnë shumë shtrenjtë, për më tepër, bëhet fj alë për një 
letërsi artistike të huaj dhe shpesh të përkthyer në një shqipe, jo fort të natyrshme.
(Artan Fuga E.e .f ).

1.1.a.Roli i drejtuesit
Drejtuesi i shkollës luan një rol kryesor në drejtimin e shkollës. Drejtuesi duhet 
të njohë vendin ku punon,përvojën pedagogjike të mësuesve dhe veprimtarinë e 
drejtuesve të mëparshëm .Mbi këtë bazë ai do të ngrihet mbi rezultatet e paraardhësve 
per të çuar  përpara treguesit themelorë të rendimentit dhe të cilësisë ,krĳ imin e një 
atmosfere te ndërsjelltë të besimit . Ai :
• Siguron që përvojat e të nxënit të jenë të lidhura dhe të integruara me komunitetin 
e shkollës dhe më gjerë. :( M. Kraja “Pedagogjia fq-210)
• Bashkëpunon me institucione (qeveritare dhe joqeveritare) për mirëqenien 
shpirtërore, morale, sociale, emocionale dhe kulturore të nxënësve dhe të familjeve 
të tyre.
• Krĳ on dhe ruan një partneritet efektiv me prindërit, për të mbështetur dhe 
përmirësuar arritjet e nxënësve dhe zhvillimin personal të tyre.
• Bashkëpunon dhe punon me agjenci të njohura për mbrojtjen e fëmĳ ëve nga rreziqe 
të mundshme si dhuna, droga etj... :
• Synimi kryesor i drejtuesit të shkollës është që të sigurojë drejtim dhe menaxhim 
profesional. Drejtuesi është udhëheqësi profesional në shkollë dhe bashkë me të 
gjitha institucionet që veprojnë në shkollë është përgjegjës për:
• Interpretimin korrekt te legjislacionit aktual shkollor.
• Menaxhimin e ndryshimit dhe planifi kimin për të ardhmen e shkollës.
• Sigurimin e suksesit dhe përmirësimit të shkollës nëpërmjet vetëvlerësimit.
• Garantimin e mundësive të barabarta për të gjithë.
• Sigurimin e përkrahjes së komunitetit të gjerë të shkollës.
• Zhvillimin e vet profesional dhe të të gjithë stafi t të shkollës.( M. Kraja “Pedagogjia 
fq-210)
• Për cdo mesues realizimi i planit mesimor edukativ përben nje nga problemet më 
thelbësore ,madje themelorin për punën e drejtorisë. 

1.1.b.Mësuesi
Për të realizuar detyrën dhe misionin e tĳ  fi snik shoqëria investon për pergatitjen e 
mësuesit, për kualifi kimin e vazhdueshëm të tĳ  në punë ,për ngritjen e strukturave 
të posacme që kanë për detyrë ndihmesën ,mbshtetjen,inspektimin,vlerësimin dhe 
motivimin e mësuesit.
Në zonat rurale ,vecanërisht ato të thella ,ka mungesa të theksuara për mësues të 
kualifi kuar.Në këto kushte,shkollat në zona janë të detyruara të plotësojnë shpesh 
dhe formalisht numrin e nevojshëm të mësuesve duke tërhequr vazhdimisht mësues 
të rinj ,të pakualifi kuar . (R.Pedagogjike 2004 fq-419).Për mësuesit pa arsim përkatës 
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duhen ofruar alternativa të reja dhe efi kase për përgatitjen e shpejtë të tyre ,duke 
vënë theksin në formimin e tyre praktik ,veçanërisht ata që punojnë në zonat rurale 
ku tashmë numri i mësuesve është në ulje.Në të gjitha nivelet e arsimit vazhdojnë 
të jetë e  ndjeshme prirja për emigrim ,kryesisht për arsye ekonomike .Kjo dukuri 
ka rritur me shpejtësi nevojat e sistemit  për mësues në zonat rurale  ndërkoh që 
në zonat urbane kërkesa për punësim e kalon ofertën.Përkushtimi profesional dhe 
motivimi në punë janë faktorë po aq të rëndësishëm për suksesin profesional.

1.2.Koncepti për trajtimin indiviadual në zonat rurale
Mjedisi ku jetojnë nxënësit në zonat fushore ,malore,në qendër të zonës apo në periferi 
të saj. Gjendja shëndetësore ,gjendja fi zike ,mundësitë e nxënësit për të përballuar 
largësinë deri në shkollë ,izolimi nga reshjet.Gjendja psikike temperamenti i fëmĳ ës.
Zhvillimi  mendor shkalla e interesave intelektuale.Faktori ekonomik,të ardhurat 
e familjes ,shqetësimet ekonomike. Mjedisi familjar ,familje patriarkale ,me shumë 
kurorë ,me shumë ose pak fëmĳ ë. Trashëgimia faktori gjenetik.Vendi ku rritet dhe 
edukohet fëmĳ a ,mjedisi social.Prirjet e fëmĳ ës ,vizioni moral,qëndrimi ndaj punës 
,ndaj shoqeve dhe shokëve të klasës ,ndjenjat që e karakterizojnë ,virtytet morale 
.Përparimi në mësime ,paraditurite e dituria ,si një nga dukuritë  më kryesore ,që 
lidhet edhe me faktore të tjerë. Niveli shëndetësor ndikon fuqishëm në qëndrimin e 
nxënësit ndaj mësimit ,në përballimin e kërkesave të kohës ,në kalimin e vështirësive 
gjatë përvetsimit të mësimeve të cdo lënde mësimore,duke përfshirë këtu edhe 
edukimin fi zik,etj...Ky tregues duhet mbajtur mirë parasysh në shkollat e zonave 
rurale ,ku nxënësit si rregull ,janë të detyruar që për të vajtur dhe per t’u kthyer 
nga shkolla në shtëpi ,të shtegtojnë rreth një orë e gjysmë  cdo ditë.Kjo lodhje bëhet 
edhe më e madhe nga vështirësitë e terrenit,ku ecet jo ne rrugë automobilistike,ku 
rreshjet krĳ ojnë rreziqe me prurjet e përrenjve  malor ,ndërsa në dimër dëbora  e 
akulli mbulojnë gjithëçka.

1.2.a. Mësimi i diferencuar
   „Nëse nxënësit nuk mund të mësojnë në mënyrën si i mësojmë ne, atëherë t’i mësojmë në   
mënyrën si mësojnë ata”... (Keroll En Tomlison  ).
Mësimi i diferencuar është mësimi kur nxënësit punojnë detyra të ndryshme për 
qëllime arsimore ose, ndonjëherë, organizative. Kjo nënkupton që nxënësve t’u 
ofrohen mundësi të ndryshme për mësim dhe ata të zhvillojnë detyra mësimore 
për të gjithë nxënësit në klasë dhe të mësojnë në mënyrë efektive pa i marrë 
parasysh dallimet e aft ësive.( Tomilison, C. A. Gusht, 2000).Në nivelin më elementar 
diferencimi nënkupton investim të mundit nga arsimtarët që t’u përgjigjen dallimeve 
individuale të nxënësve në një paralele. Çdoherë kur arsimtari i drejtohet nxënësit si 
individ ose si grup, me qëllim që ta zbulojë mënyrën më të mirë për mësim, ai përdor 
mësimdhënie të diferencuar gjë që mungon ky mësim në zonat rurale
1.2.b.Shkaqet arsimore për punën e diferencuar
Sipas hulumtimeve, të gjithë mësojnë në mënyra të ndryshme, përkatësisht secili nga 
ata e ka stilin e ndryshëm të të mësuarit që i përgjigjet atĳ  më shumë. Tomilison, C. 
A. (Gusht, 2000).
a)Shkaqet organizative për punë të diferencuar  
Arsimtarët duhet ta mendojnë me kujdes organizimin e klasës me qëllim që në 
mënyrë efektive ta zbatojnë qasjen e diferencuar. 
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b)Puna grupore
Aktiviteti grupor është një aspekt themelor i mësimit diferencuar. Në klasat me 
numër të madh të nxënësve është e pamundur që arsimtari ta mësojë secilin fëmĳ ë 
veçmas. Tomilison, C. A. (Gusht, 2000)

1.3.Roli i  komunitetit në mbarëvajten e mësimit.
1.3.a. Bashkëpunimi shkollë – prindër – komunitet
Vetë struktura e Këshillit të Shkollës, si organ udhëheqës i shkollës, ka paraparë 
përfshirje jo të mjaft ueshme të komunitetit të prindërve ne procesin mësimor. S’do 
mend këshilli është hap i qëlluar dhe një e arritur e konsiderueshme drejt përfshirjes 
sa më të madhe të prindërve dhe komunitetit në shkollë, megjithëse fakti që një 
përfaqësues i prindërve, sipas ligjit, është në krye të Këshillit të Shkollës, në vetvete 
nuk është tregues i bashkëpunimit të garantuar të prindërve me shkollën.
(R.Pedagogjike nr.2000 fq-57).Mësimdhënësit nga rajoni i zonave rurale shprehen të 
shqetësuar në lidhje me interesimin e ulët të prindërve në shkollat e fshatit, pasi që, 
sipas tyre, shumica e prindërve në të shumtën shkojnë një herë ose dy herë në vit në 
shkollë për t’u interesuar për fëmĳ ët e tyre. Në këtë mënyrë, raporti i domosdoshëm 
shkollë nxënës-prind nuk funksionon, duke bërë që nxënësi të mos ketë mbështetjen 
dhe nxitjen e nevojshme për të nxënë sa më shumë në mësim. Jo të pakta janë rastet 
kur me ndihmën e prindërve janë ndërtuar ose rindërtuar shkollat, janë rregulluar 
terrenet sportive ose janë siguruar pajisje teknike dhe material shpenzues për 
shkollën. Pra, pjesëmarrja e prindërve dhe komunitetit në sigurimin e një ambienti 
shkollor sa më të përshtatshëm për punë kryesisht është e shprehur në formën e 
kontributit për investim në ambientin fi zik. 
1.3.b. Motivimi i nxënësve që të angazhohen në aktivitete shkollore
Sa më interesante që është detyra, aq më e madhe është mundësia që nxënësit 
të inkuadrohen në të dhe ta kryejnë atë me sukses.Në vazhdim gjendet lista e 
sugjerimeve për organizimin e aktiviteteve që e përmirësojnë angazhimin e nxënësve 
dhe e rrisin kohën që e kalojnë nxënësit në kryerjen e detyrës.
 1.Siguroni material për mësimdhënie i cili është i ndërlidhur me jetën e nxënësve 
dhe theksoni mënyrat sesi të zbatohet ky mësim në situata e përditshme jetësore.
Detyra shkollore duhet të jetë në funksion të nxënëse brenda dhe jashtë shkollës.
(M.K Pedagogjia fq-212). 
 2. Lejojuni nxënësve të kenë një shkallë të caktuar të kontrollit ndaj asaj që e mësojnë.
Kjo nuk do të thotë se arsimtarët duhet ta humbin kontrollin.
 3. Krĳ oni detyra sfi duese, por edhe realisht të realizueshme për të gjithë nxënësit, 
përfshirë edhe fëmĳ ët problematikë dhe nxënësit me pengesa në zhvillim.
4. Zgjojeni kërshërinë e nxënësve për temën që mësohet. Strong, Silver dhe Robinson 
(1995)  
 5. Dizenjoni projekte që do t’u mundësojnë nxënësve të këmbejnë dituri të reja me të 
tjerët. Strong, Silver dhe Robinson (1995) vërtetuan se kur nxënësit e punojnë detyrën 
që e lexon vetëm arsimtari, ata hyjnë në një marrëdhënie “joreciproke”. 
 Bonus dhe Riordian (1998) propozojnë që arsimtarët t’i marrin parasysh qëllimet e 
aktiviteteve individuale kur e përcaktojnë renditjen e bankave.
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2.Infrastruktura në dhe ndikimi i saj në arsim
 
"Në fi llim  njerëzit ndërtojnë godina e më pas godinat janë ato që e përcaktojnë sjelljen e 
njeriut". V. Churchill
Është mendim pothuaj i shumicës së drejtorëve dhe mësimdhënësve të arsimit, që 
mungesa e hapësirës së mjaft ueshme shkollore shkakton pengesa të mëdha për 
mbarëvajtjen e mësimit. Ky realitet është i gjithëpranishëm në shkollat e vendit 
tonë, duke qenë në kundërshtim fl agrant edhe me rregulloret në fuqi për raportin 
hapësirë-nxënës, që parasheh 2 metra katrorë për çdo nxënës. Ka shumë tregues të 
qartë që në procesin e reformave të arsimit akoma nuk janë krĳ uar kushtet për të 
plotësuar nevojat dhe kërkesat sa i përket cilësisë së ambientit të punës në shkolla. 
" Ne do të shqetësoheshim shumë pak për "motivimin" e fëmĳ ëve, për gjetjen e mënyrave për 
realizimin gjërave të mira, në rast se do të siguronim thjesht më shumë hapësirë, ku mund të 
realizohen gjërat e mira". Ajo krĳ on veprimtari; ajo ndihmon nxënësit të krĳ ojnë vende dhe 
gjendje shpirtërore". Xhon Hollt
Studimet  tregojnë  se mjediset me pamje të mirë dhe tërheqëse e zhvillojnë moralin te 
nxënësit,ndërsa mjediset shkollore jo tërheqëse te nxënësit e zhvillojnë vandalizmin.

2.1.a. Çështjet e shëndetit dhe të sigurisë në shkolla
"Mjedisi i jep formë mendjes".  P. Slate
Me gjithë rëndësinë jetike të kujdesit shëndetësor për nxënësit në shkolla, gjendja 
aktuale është shumë e pavolitshme. Pjesa dërmuese e shkollave të arsimit në zonat 
rurale nuk kanë mjekun, qoft ë ky pediatër apo stomatolog.Mungesa e kujdesit 
shëndetësor është shumë e theksuar sidomos në shkollat në zonat rurale, ku, përveç 
që mungon mjeku dhe vizitat e shpeshta mjekësore, ato gjenden në shumë raste 3-4 
kilometra larg qendrës më të afërt mjekësore. Mungesa e kujdesit shëndetësor në 
shkollat e zonave rurale është tepër shumë shqetësuese, kur kihet parasysh fakti që 
në këto zona shkollat përballen me probleme të mëdha, që kanë të bëjnë sidomos me 
mungesën e ujit të pĳ es, rregullimin e nyjave sanitare dhe rreziqe nga sëmundjet e 
ndryshme ngjitëse.(Përvoja personale ).
 2.1.b. Krĳ imi i klimës pozitive në shkolla
Aspekti psiko-social i ambientit të punës, vecanërisht klima dominuese në shkollë, 
në mos më shumë se aspekti fi zik, është po aq i rëndësishëm dhe determinues i 
cilësisë së ambientit të punës dhe rezultateve të të nxënit në shkollë. Në arsimin dhe 
praktikën perëndimore koncepti i klimës pozitive në shkolla defi nohet në bazë të 
elementëve të caktuar, siç janë: dëgjimi i kujdesshëm, eliminimi i përuljes, respekti i 
ndërsjellë ndër nxënës,etj. 
Ky proces është zhvilluar krahas vetëdĳ esimit gjithnjë në rritje të mësimdhënësve për 
të pasur një qasje sa më përfshirëse në procesin mësimor, duke e vendosur nxënësin 
në qendër të procesit. Kjo ka sjellë edhe përmirësimin e raportit nxënës – arsimtar, si 
faktor shumë i rëndësishëm për krĳ im të  klimës pozitive në klasë dhe shkollë. 

2.2. Rëndësia e përdorimit të teknologjive të  edukimit në procesin mesimor
Është e rëndësishme të theksojmë që:
Teknologjia sjell një ngacmim dhe motivim të nxënësve në procesin mësimor.Mjetet 
dhe llojet e teknologjive ndryshojnë shumë në formë dhe në përdorim.Mësuesi duhet 
të dĳ ë se çfarë dobish mund të sigurojë secili tip ose mjet i teknologjisë .Përdorimi 
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në harmoni i teknologjive në zbatimin e përmbajtjes kurrikulare,krĳ on shpesh nje 
rrafsh dinamik të gjerë Disa instrumente të vecantë të teknologjive janë :
• Kompjuteri,Video,Magnetofoni ,Paisjet audiovizive  ,Media ,Mjete 
audiovizuale.

2.3.a. Gjendja e sistemit në aspektin e burimeve  materiale 
Për zhvillimin normal të procesit mësimor që ky të jetë i hapur dhe rezultativ për të 
gjithë nxënësit ,është e domosdoshme të plotësohen në nivele të caktuara disa kushte 
që lidhen me aspektet sasiore dhe cilësore të:
1.Burimeve materiale (ndërtesat shkollore mjediset mësimore si klasa bibliotekë 
,laboratorë, orenditë e pajisjet e nevojshme ,etj..).
2.Burimet didaktike (planet e programet mësimore ,tekstet shkollore ,koha e 
mësimit, teknologjia arsimore,udhëzues e materiale të tjera ndihmëse për drejtorin 
,inspektorin, mësuesin e prindërit e tyre,mjete didaktike lëndore dhe shkollore etj..).
3.Burimeve njerëzore (nxënësit ,mësuesit e nevojshëm ,drejtuesit e shkollës dhe të 
arsimit,specialistët e arsimit,personeli administrativ e shkencor ,aktorët e interesuar 
dhe me ndikime në zhvillimet arsimore etj..). (R. Pedagogjike vitit 2002 fq-47 ).
2.3.b.Mjediset e tjera mësimore 
 a)Laboratorët ,mjediset e hapura dhe të mbyllura të edukimit fi zik e artistik janë të 
domosdoshm për organizimin e procesit mësimor dhe rritjen e rezultateve t tĳ  .Si të 
tilla,roli i tyre është në rritje në shkollën bashkëkohore.
b)Biblioteka.Ndërkohë që sot librat janë të kushtueshëm ,të shumllojshëm dhe jo 
të kontrolluar ,bibliotekat mbeten burim i rëndsishëm për formimin e prgjithshëm 
kulturor ,shkencor dhe artistik të brezit të ri.Bibliotekat shkollore nuk funksionojnë 
si duhet ,madje në disa shkolla të zonave të thella nuk ka fare .Ndjehet nevoja e 
pasurimit të tyre me tituj librash shkencore të kohës për mësuesit e drejtuesit e 
shkollës ,për kompjuterizimin e riorganizimin tërësor të bibliotekave të shkollave 
për t’i kthyer ato në qendra burimore dhe mediateka si për nxënësit dhe mësuesit 
ashtu dhe për komunitetin. (Përvoja personale në fushën e arsimit si mësuese letërsie  
dhe P.Zbatuar M.Kraja fq-212).

Përfundime

Shkollat duhen mbshtetur e motivuar për të zgjedhur ,përmirësuar dhe hartuar 
materialet e nevojshme didaktike.Institucionet përgjegjëse e të specializuara duhet 
të garantojnë në emer të shtetit cilësinë dhe dobishmërinë e materialeve didaktike të 
ofruara nga tregu përkatës në mënyrë që ato të jenë funksionale dhe në përputhje të 
plotë me kërkesat e standardet e përcaktuara.Një ndër mekanizmat kryesore për të 
siguruar barazinë e shanseve për arsimin në zonat rurale është pikërisht shpërndarja 
e drejte e fondeve qe disponon sistemi arsimor për përmirësimin e vazhdueshëm 
të tĳ . Identifi kimi i sakte i nevojave kryesore të sistemit dhe burimeve fi nanciare 
të nevojshme ,klasifi kimi i nevojave të tyre dhe vendosja e përparësive, përcaktimi 
i kritereve për shpërndarjen sa më të drejtë të fondeve ekzistuese duke synuar 
plotësimin e kushteve të domosdoshme për zhvillimin normal të procesit mesimor 
dhe pjesëmarrje aktive të të gjithë nxënësve në të ,aktivizimi i të gjithë aktorëve në 
vendimarrje dhe sigurimi i transparencës së plotë në këtë proces përbëjnë disa nga 
drejtimet kryesore të reformimit të fi nancimit të procesit mësimor në zonat rurale,të 
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perdorimit me efi kasitet të fondeve të disponueshme dhe sigurimin e pjesës tjeter 
të nevojshme për përmiresimin e vazhdueshëm të gjendjes së tĳ  dhe sigurimin e 
cilësisë. Interesimet, nevojat e nxënësve, nevojat e shoqërisë për zhvillime teknike, 
teknologjike, shkencore dhe sociale, për zhvillimin fi zik të nxënësve, për ngritjen e 
indeksit të zhvillimit njerëzor duhet të adresohen në kurrikula dhe tekste shkollore, të 
cilat në mënyrë ilustrative nuk janë asgjë tjetër pos “ushqim” për zhvillimin njerëzor 
dhe kapitalin social të shoqërisë sidomos në zonat rurale. Për këtë arsye duhet  bërë 
përmirësime në kurrikula dhe tekste sepse: përmirësimi i cilësisë së arsimit padyshim 
kërkon adaptimin e përmbajtjes së kurrikulës, (teksteve shkollore) dhe proceseve që 
synojnë të vënë nxënësin në qendër, të njohë dhe aplikojë diversitetin e nevojave, 
interesimeve dhe fazave të zhvillimit kognitiv, social dhe emocional të nxënësit 
dhe zhvillimin e njohurive, aft ësive dhe qëndrimeve që mundësojnë një pavarësi 
individuale në të mësuar, të nxënit dhe zgjidhjen e problemeve.Vetë koncepti i 
zhvillimit nënkupton krĳ imin e një ambienti ku njeriu mund të zhvillojë potencialin 
e vet të plotë dhe të ketë një jetë produktive.
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Mësimdhënia e gjuhës shqipe nga fi llimi i shekullit XX deri sot

Armanda Canka

Abstrakt

Gjuha shqipe ka qenë dhe mbetet lënda bazë në arsimin e detyruar. Mësimi i gjuhës 
amtare , në çdo sistem arsimor,vlerësohet si çelësi i tërë zhvillimit, i përparimit dhe 
i suksesit të nxënësit në shkollë dhe pas mbarimit të saj, sepse përvetësimi i gjuhës 
është një bazë e domosdoshme në zhvillimin intelektual, emocional e shoqëror për 
nxënësit. Nëpërmjet zotërimit të gjuhës i jepet mundësi çdo nxënësi për një ndjekje 
të përshkallëzuar në dobi të arsimimit në çdo nivel të tĳ  të shkollimit.Mësimi i 
gjuhës amtare në shkollën tonë është shoqëruar nga përpjekje të vazhdueshme për 
ndryshimin e programeve mësimore dhe të teksteve, duke i riparë, rikonceptuar, 
ristrukturuar dhe përmirësuar ato. 
Këto përpjekje janë bërë nga nevoja e një revizionimi konstant për një përshtatje sa 
më të mirë me shndërrimet që pëson bota. Zbatimi i një mekanizmi revizionimi të 
kurrikulës është domosdoshmëri, pasi kushtet e jetës që zhvillohen me shpejtësi, 
shtrojnë nevojën e një procedimi të tillë, në mënyrë që arsimimi të mos jetë i vonuar 
në kohë. 
Në çdo rast, ndryshimet janë mbështetur në parime të reja, bashkëkohore, gjuhësore 
dhe didaktike. Ndërhyrjet e bëra janë mbështetur në traditat e shkollës sonë, por 
edhe në përvoja të shkollave të vendeve të tjera. Thelbësore kanë qenë vlerësimet 
dhe opinionet që kanë shfaqur mësues me përvojë, didaktë, studiues, gjuhëtarë dhe 
të interesuar të tjerë për mësimin e gjuhës amtare nga shkollarët. Njohja dhe marrja 
parasysh e përvojave të mësimdhënësve, qofshin ato pozitive apo edhe në kah të 
kundërt, u ka mundësuar specialistëve të arsimit dhe politikëbërësve zgjidhjen e 
problematikës që ka sot mësimi i gjuhës amtare në shkollë.

Fjalët kyce : Mësues, gjuhë amtare, gjuhë shqipe, shkollë, nxënës, kompetenca.

Hyrje

Shkolla dhe mësuesit kanë për detyrë që, në tërë veprimtarinë e tyre, të nxitin  
nxënësit për të fi tuar e zotëruar kompetenca gjuhësore, për t'i bërë këto kompetenca 
më të pasura, më të këndshme dhe më të larmishme, në mënyrë që ata (nxënësit) 
të krĳ ojnë përvojat e tyre dhe të komunikojnë lirshëm e me kuptim për qëllime 
të ndryshme, duke zbuluar e zhvilluar përvojat, ndjenjat dhe idetë e tyre dhe të 
të tjerëve, duke i dhënë kuptim të menduarit, nëpërmjet të folurit me gojë dhe të 
shprehurit me shkrim. 
Mësimi i gjuhës amtare luan një rol parësor edhe për zhvillimin dhe përvetësimin 
e lëndëve të tjera që përmban kurrikula në të gjitha nivelet e sistemit tonë arsimor. 
Ky rol i mësimit të gjuhës gjen zbatim jo vetëm kur kësaj lënde i lihet vendi i duhur 
në kurrikul, por dhe kur vihet një ekuilibër ndërmjet lëndëve mësimore në çdo nivel 
arsimimi. Ekuilibri duhet kuptuar jo thjesht nga vendi që zë një lëndë e caktuar, 
por dhe nga koha që duhet të përdorë nxënësi, kohë që nuk duhet të shtrihet jashtë 
kufi jve të arsyeshëm. Rëndësi merr pajtueshmëria ndërmjet përmbajtjes (masës së 
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njohurive, nocioneve e koncepteve) dhe vendit që zë lënda në orarin mësimor. Kur 
arrĳ më të vendosim një harmoni të pranueshme ndërmjet përmbajtjes dhe kohës për 
përvetësimin e saj, përparësi merr metoda, sepse “nuk mjaft on që mësuesi të dĳ ë ku 
do të shkojë (synimet dhe objektivat), por është e domosdoshme që ai të dĳ ë se si 
ai duhet të veprojë për të arritur objektivat që i janë ngarkuar (ose që ka përcaktuar 
vetë)”.
“Shkolla ka për detyrë të mbështesë nxënësit për të njësuar mësimin e gjuhës amtare. 
Për këtë, nëpërmjet lëndës së gjuhës shqipe:
a. Zhvillohen shprehi komunikative të cilat realizojnë në tërësi aktin e 
komunikimit.
b. Jepen dhe sistemohen njohuri të caktuara për gjuhën shqipe dhe sistemin e 
saj gjuhësor. 
Përmes shprehive komunikuese (arteve apo linjave të të mësuarit të gjuhës shqipe në 
shkollë) synohet të aft ësohen nxënësit:
• Për zhvillimin e dëgjimit të kujdesshëm.
• Për zhvillimin e të folurit saktë dhe me përpikëri.
• Për zhvillimin e të lexuarit dhe të kuptuarit të tĳ .
• Për zhvillimin e të shkruarit standard të gjuhës dhe të modeleve të veta 

përfaqësuese”.

1. Qëllimi, synimet dhe karakteristika të mësimit të gjuhës shqipe (fi llimi i 
shekullit XX deri sot)

Sistemi ynë arsimor synon të formojë nxënës që të jenë të aft ë të jetojnë dhe të 
kontribuojnë aktivisht në shoqërinë demokratike,të zotë të përballojnë e të përshtaten 
në një botë të larmishme e në ndryshim të pandërprerë në të gjitha fushat e jetës, 
dĳ es dhe punës.
Qëllimi dhe synimet e mësimit të gjuhës shqipe janë të përcaktuara në çdo program 
të lëndës mësimore. Për shumë vite e dhjetëvjeçarë kanë vazhduar diskutime për 
përcaktimin saktë dhe qartë të përmbajtjes dhe të qëllimit që duhet të realizojë lënda 
e gjuhës shqipe në shkollë. Në vĳ im jepen qëllimetdhe synimet e mësimit të gjuhës 
shqipe, ashtu siç ato janë përcaktuar në programet mësimore dhe në dokumente 
kurrikulare në periudha të ndryshme.
Në vitet’20 të shekullit të kaluar gjejmë fi llesat për mësimin e gjuhës shqipe në mënyrë 
të programuar, ndryshe nga më parë, kur shkolla dhe mësuesit mbështeteshin 
në tekstet e gramatikës dhe ato të këndimit. Karakteristikë e programeve të para 
mësimore të gjuhës amtare ishte theksi që vihej në edukimin e nxënësve me dashuri 
për gjuhën, në ushtrimin e tyre për të folur e shkruar drejt, në kapërcimin e gabimeve 
dialektore etj.: 
“Detyra e mësuesit të gjuhës shqipe është t’u ushqejë nxënësve dashuri për gjuhën... 
t’u jepet më shumë rëndësi mësimeve të gjuhës sesa gramatikës.”
Programet mësimore të viteve ’40 e zgjerojnë qëllimin e mësimit të gjuhës amtare, 
duke e vlerësuar gjuhën mjet komunikimi me të gjitha format e saj në situata  reale: 
“Gjuha është mjet komunikimi dhe marrëdhëniesh shoqërore. Ajo nuk mund të 
shkëputet nga jeta, prandaj dhe mësimi i saj duhet të lidhet me botën reale që e 
rrethon nxënësin.”
“Mësimi i gramatikës ka për qëllim që t’i bëjë nxënësit të zotë të shkruajnë e të fl asin 
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gjuhën amtare mirë, drejt, pa gabime”, “...që të përdorin gjuhën me të gjitha format 
e saj”. Vlerësimi i rolit të gjuhës në marrëdhëniet shoqërore shtroi detyrën e lidhjes 
së mësimit të saj me jetën e përditshme. Hartuesit e teksteve mësimore pasqyruan 
kërkesat e programeve, duke përfshirë mësime që nxitnin përdorimin e gramatikës 
në lloje të ndryshme të punëve me shkrim, ku nxënësi vihej në provë sa i zoti ishte 
për të shkruar në pajtim me rregullat që mësonte në gramatikë.
Në vitet ’60-’70, programi mësimor i kësaj lënde shprehte që “Në mësimet e gjuhës 
amtare fëmĳ ët fi tojnë aft ësi e shprehi për të lexuar rrjedhshëm e me kuptim, për të 
shkruar mirë dhe për të çfaqur drejt e qartë mendimet e tyre me gojë e me shkrim. 
Mësimet e gjuhës zhvillojnë aft ësitë mendore të fëmĳ ëve, i pajisin ata me njohuri 
të ndryshme nga bota që i rrethon dhe i bëjnë të aft ë për punë mendore të pavarur. 
Njohuritë, aft ësitë dhe shprehitë që fi tojnë nxënësit në këto mësime u hapin rrugën 
për njohuri të reja dhe ngjallin tek ata dashurinë për gjuhën amtare, për librin, për 
lexim.
Në fi llim të viteve ’90, programet e gjuhës shqipe dhe të leximit letrar vunë theksin 
në zotërimin aktiv të gjuhës nga nxënësit, në përdorimin e normës drejtshkrimore 
e drejtshqiptimore, por dhe në përvetësimin e përdorimin e modeleve themelore të 
gjuhës letrare: “
Detyra kryesore e programit të ri të gjuhës shqipe për shkollën 8-vjeçare është të 
rritë në nivelin e kërkesave të sotme zotërimin aktiv të gjuhës sonëletrare nga ana e 
nxënësve, si dhe t’i pajisë ata me njohuri bazë të domosdoshme teorike për sistemin 
e gjuhës sonë letrare dhe të gjuhës shqipe në përgjithësi... Konkretisht, synohet të 
aft ësohen nxënësit të lexojnë drejt e pa gabime, rrjedhshëm dhe me intonacionin 
e duhur; të kuptojnë atë që lexojnë; të zotërojnë e të përdorin drejt normën 
drejtshkrimore dhe drejtshqiptimore të gjuhës sonë letrare, si dhe shenjat e pikësimit; 
të zotërojnë nocionet themelore leksikore dhe fj alëformuese; të njohin leksikun bazë 
aktiv të gjuhës sonë letrare si dhe modelet kryesore fj alëformuese e t’i përdorin 
ato në përputhje me veçoritë e stileve të gjuhës sonë letrare; të zotërojnë nocionet 
themelore fonetike, morfologjike dhe sintaksore, modelet themelore strukturore të 
gjuhës sonë letrare dhe t’i përdorin në përputhje me veçoritë stilistike dhe situatat 
konkrete komunikatave me gojë dhe me shkrim.” Në programin e letërsisë për 
shkollën e mesme të përgjithshme, vitet ’90, shkruhet: “Nëpërmjet lëndës së letërsisë 
synohet që nxënësit të formohen nga ana letrare-artistike; të njihen me zhvillimin 
e gjithanshëm të letërsisë në përgjithësi dhe asaj shqiptare në veçanti; të aft ësohen 
në përvetësimin dhe analizën e veprave artistiko-letrare, të stileve dhe shkollave të 
ndryshme;të kenë mundësi për një formim sa më të mirë estetik dhe etik, të përsosen 
në formimin e tyre të mëtejshëm gjuhësor me anë të mundësisë që ka letërsia si 
art i fj alës dhe si një ndër organizmat më të pasura të gjuhës kombëtare. Kjo lëndë 
formon te nxënësit kulturën, mpreh intuitën, forcon arsyetimin, i mëson të bëjnë 
përgjithësime, ngulit te ata elemente të humanizmit dhe i bën të aft ë për të gjykuar e 
vlerësuar në mënyrë të pavarur proceset historiko-letrare, dukuritë letrare-artistike 
dhe autorë e vepra letrare.”
Pas vitet 2000 në programin e gjuhës shqipe të klasës së dytë, në krye të pjesës “Synimi” 
shënohet: “Qëllimi përfundimtar i mësimit të gjuhës shqipe është alfabetizmi në 
kuptimin e përvetësimit më të mirë dhe më kreativ të të katër shprehive komunikuese 
gjuhësore: të dëgjuarit, të folurit, të lexuarit, të shkruarit, si dhe njohurive themelore 
të sistemit të gjuhës, letërsisë, përvetësimit të teksteve letrare dhe joletrare, të cilave 
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u bashkangjitet edhe lidhja e të gjitha funksionevegjuhësore, kulturore, etike, 
shpirtërore dhe të tjera, si arti i fj alës, si njëra ndër arritjet më universale, si rrjedhojë 
edhe për ekzistencën historike të kombit shqiptar.”
Ndërsa për klasën VIII, programi udhëzonte që njohuritë gjuhësore dhe kthimi i 
tyre në shprehi të kalojnë “përmes një strategjie të re, e cila konsiston në kërkimin 
dhe gjetjen e teknikave bashkëkohore për të realizuar dhënien, asimilimin dhe 
praktikimin e komponentëve si më poshtë:
• aft ësi komunikuese me gojë dhe me shkrim 
• njohuri për sistemin gjuhësor të shqipes 
• qëndrime vlerësuese e vetvlerësuese,
me qëllim që nxënësi përmes gjuhës amtare të mundë të shprehë nocione, të formatojë 
koncepte, të transmetojë mesazhe, të cilat për të, janë çelësa në shërbim të vetvetes 
dhe më gjerë në mjedisin ku jeton.
Në klasën e 10-të të gjimnazit, programi i gjuhës shqipe dhe i letërsisë synon 
zhvillimin logjik e kritik të lexim-shkrimit, pasurimin e perceptimeve, krĳ imin e 
përvojave për kënaqësi estetike etj.: “Lënda ka për synim të zhvillojë tek nxënësit:
• të lexuarit dhe të shkruarit e logjikshëm dhe kritik për t’i përgatitur ata për të 

ndërmarrë sfi da dhe përgjegjësi gjatë jetës në të gjitha kontekstet;
• respektin dhe vlerësimin për përdorimin e gjuhës së shkruar dhe të folur në 

mënyrë të saktë dhe të përshtatshme;
• vetëdĳ en për vlerat e teksteve letrare dhe joletrare për të pasuruar perceptimet, 

për të rritur sensin e identitetit kulturor dhe për të krĳ uar përvoja për kënaqësi 
estetike.”

2. Gjuha, mësimdhënia dhe të nxënit

Mendojmë se ende nuk po i jepet rëndësia e veçantë didaktikëssë mësimdhënies 
së gjuhës shqipe. Tradicionalisht, po edhe në ditët e sotme, përparësi i është dhënë 
e vazhdon t’i jepet përgatitjes së mësuesit si mësimdhënës, aft ësimit të tĳ  për t’iu 
përgjigjur lëndës dhe klasës ku jep mësim, për të përçuar te nxënësit materialin 
mësimor. Një praktikë e tillë, jo qëllimisht, ka lënë në harresë nxënësin, të nxënit 
prej tĳ . Duke e parë mësimdhënien në shërbim e në funksion të të nxënit, ka ardhur 
koha, për të mos thënë se jemi të vonuar, që të investohet me më shumë përparësi te 
nxënësit. Çfarë kuptojmë me investim te nxënësit? Të investosh te nxënësit do të thotë 
të ndikosh tek ata për të rritur shkallën e përgjegjshmërisë së tyre për vlerësimin e 
vetvetes.Një proverb i vjetër thotë: “Atë që dëgjoj, e harroj. Atë që shikoj, e mbaj 
mend. Atë që them dhe e bëj, e kuptoj”. Përfshirja e nxënësve në veprimtari për të 
folur e për të bërë, i bën ata aktivë, i nxit të mendojnë vazhdimisht për të vepruar, 
për të eksploruar ide e koncepte, për t’u përfshirë në debat e dialog, për të diskutuar 
e për të marrë vendime, për të bashkëvepruar, për të nxënë.
Në fakt, artin dhe shkencën e një mësimdhënieje efektive mund t’i vlerësojmë nga 
këndvështrime të ndryshme. “Mësimdhënia si “art” mbështetet fuqimisht në intuitën, 
e cila është bazë për veprim; ndërsa mësimdhënia si “shkencë” varet në mënyrë 
parësore në modelin e drejtuar nga qëndrime bihejvioriste. Në këndvështrimin e 
parë, mësimdhënia kryhet me një metodë më spontane dhe subjektive; ndërsa në të 
dytin procesi i arsimimit merret si ndërveprim i nxitjes (ngacmimit) dhe përgjigjes 
me çdo shprehi të ndarë, zbërthyer me detyra dhe procedura përbërëse.”Siç kemi 
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theksuar edhe më lart, të dhënit mësim tashmë konceptohet si një bashkëveprim 
dinamik i individëve: mësues-mësues, mësues-nxënës, nxënës-nxënës.
Vitet e fundit janë bërë disa hapa të mirë. “Burimi aktual kryesor i procesit mësimor 
në arsimin parauniversitar janë tekstet shkollore. Kjo ka bërë që mësuesit të japin 
mësim vetëm përmbajtjen e teksteve, pa përdorur burime të tjera alternative. Ndjehet 
nevoja për futjen e përshkallëzuar të teksteve shtesë dhe librave të tjerë të referencës, 
duke fi lluar në këtë mënyrë me krĳ imin e bibliotekave në klasa.”
Në dorë të mësuesit ekziston tashmë një literaturë e pasur për të menduarit kritik 
gjatë lexim-shkrimit. Nuk kanë munguar edhe trajnime të mësuesve për aft ësimin e 
tyre në zbatime praktike të një sërë teknikash të reja që shpien në një mësimdhënie të 
suksesshme, duke vënë në qendër të mësimit nxënësin. Megjithatë, arritjet konkrete 
janë ende të pakta. Kjo vjen jo vetëm nga infrastruktura e pamjaft ueshme për të 
siguruar një mësimdhënie të suksesshme (kushtet konkrete të shkollave e të klasave, 
numri shumë i madh i nxënësve në klasë, baza materiale didaktike e varfër, fondi i 
varfër i bibliotekave të shkollave, prania e një numri jo të vogël të mësuesve pa arsim 
përkatës etj.), por edhe nga “rezistenca” e mësimdhënies së standardizuar, tek e cila 
mësuesi gjen një “rehati” e “lehtësi” për veten.
Zhvillimi profesional i mësuesit të gjuhës shqipe dhe të letërsisë është pjesë e pandarë 
e kualifi kimit të mësuesve në tërësi, pavarësisht profi lit dhe lëndës mësimore. Thelbi 
i formimit profesional të mësuesit konsiston në kuptimin e kulturës së re të të nxënit, 
e cila tashmë perceptohet thellësisht si zhvendosje e domosdoshme nga nxënia 
mekanike e përmbajtjeve mësimore te zhvillimi i subjekteve që nxënë. 

3. Formimi gjuhësor përmes diktimeve, hartimeve, punëve me shkrim dhe 
eseve

Në detyrat ose punët me shkrim hyjnë dhe kopjimi e diktimi. Edhe këto fi llojnë që 
vjetët e para të shkollës dhe ecin krahas me ushtrimet gramatikore. Qëllimi i atyre, 
është kryesisht ky: të stërviten nxënësit të shkruajnë fj alë, fraza dhe fj ali të plota, me 
qëllim që dhe dora t’u stërvitet në shkrim, edhe gabime orthografi ke të mos bëjnë në 
të shkruar. 
Qëllimi i hartimevet në shkollat përgjithësisht është ky: t'i bëjnë nxënësit të zotër, 
dhe  të ç’faqin me shkrim mentimet dhe ndjenjat e tyre, në një mënyrë që të kuptohen 
mirë prej të tjerëvet.
Rëndësia e punëve me shkrim është e shumanshme. Nëpërmjet punëve me shkrim, 
nxënësi shpreh mendimet dhe nivelin intelektual vetjak, paraqet ndjenjat e tĳ  duke 
mbajtur qëndrim ndaj dukurive jetësore, shpreh shkallën e përvetësimit dhe të 
zbatimit praktik të njohurive gjuhësore, letraree drejtshkrimore. Të gjitha punët që 
zhvillohen në klasë e jashtë saj (temat mësimore, përgatitja ditore, leximet, diskutimet, 
debatet etj.) gjejnë mishërimine vet në punët me shkrim. Këto punë janë edhe fi llimet 
e para të nxënësit për t’u marrë me krĳ imtari letrare. Rrjedhimisht, punët me shkrim 
janë lloji kryesor i punës së pavarur krĳ uese që nxënësi bën me shkrim. 
Eseja po praktikohet në lëndë të ndryshme mësimore, por me shumë mangësi, sepse 
mësuesit nuk e kanë pasur esenë pjesë të formimit të tyre profesional. Rol i veçantë 
dhe i padiskutueshëm i takon mësuesit të gjuhës shqipe dhe të letërsisë për sa i 
përket punës me esenë.  Mësuesit dhe specialistë të arsimit vënë theksin në rëndësinë 
që ka angazhimi i nxënësit për të shkruar ese. Ata kërkojnë angazhim maksimal të 
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nxënësit dhe këtë e vlerësojnë si primar jo vetëm për arritjen e suksesit në Maturën 
Shtetërore, por dhe për mbarëvajtjen e procesit mësimor në tërësi. Sugjerohet që 
nxënësi të ushtrohet vetë dhe të ketë besim se me hapa të ngadaltë, por sistematikë, 
duke shkruar çdo ditë e me këmbëngulje, do të arrĳ ë rezultatet e dëshiruara. Por jo 
pak mësues e specialistë e kanë shqetësim të madh përfshirjen e nxënësve. Ashtu 
si për shumë veprimtari të tjera mësimore, nxënësit nuk e kanë me shumë qejf 
edhe esenë. Ata ndiejnë vështirësi, sepse eseja kërkon kohë dhe mund, ndërkohë 
parapëlqejnë që “me sa më pak punë, të arrĳ më rezultate të larta”. 

Përfundime

Ky shkrim bën një vështrim bashkëkohor mësimdhënies së gjuhës shqipe dhe 
traditave të shkollës shqiptare, me qëllim që t’i vi jë në ndihmë mësimit të gjuhës 
amtare në shkollë. Niveli i mësimit të gjuhës shqipe në shkollë është vlerësuar 
shpeshherë si jo shumë i kënaqshëm. Ky vlerësim dhe shqetësimet për nivelin 
e përvetësimit të njohurive, për ngarkesën mësimore dhe për mënyrën si janë 
konceptuar programet dhe tekstet, kanë diktuar në vĳ imësi nevojën e ndryshimeve. 
Ndryshimet në programet mësimore dhe në tekstet shkollore të gjuhës shqipe dhe 
të letërsisë përbëjnë një trajektore në ngjitje që nga luft a për ta vënë gjuhë amtare në 
themel të përmbajtjes së të mësuarit për t’u siguruar shqiptarëve ruajtjen e qenies e 
të identitetit kombëtar, bashkimin kombëtar për çlirim dhe ecjen drejt pavarësisë, 
deri në ditët e sotme, kur fusha e gjuhës shqipe dhe e letërsisë përbën peshën më të 
madhe në planet mësimore të të gjitha niveleve të arsimit parauniversitar. 
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Vështrim krahasues midis veprave ‘’Kush e solli Doruntinën’’ të I.Kadare 
dhe ‘’Sytë e Simonidës’’ të Dh.Shuteriqi

Anila Katro

Abstrakt

Autorët që kemi marrë në studim janë ,Dhimitër Shuteriqi me veprën ‘’Sytë e simonidës’’dhe 
Ismail Kadare ‘’Kush e solli Doruntinën’’,që të dyja veprat janë shkruajtur paralelisht në të 
njëjtën kohë. Romani ‘’Kush e solli Doruntinën ‘’mbështetet mbi motivin baladës popullore 
ballkanike të vëllait të vdekur që ringjallet për të plotësuar një mision ,’’për të kthyer në 
gjini’’motrën e vetme të martuar larg ,’’nëntë male kaptuar’’.Ndërsa romanin ‘’Sytë e Simonidës 
‘’mbështetet mbi motivin historik ,me kohë të legjendarizuar ,të martesës së bĳ ës së vasileusit 
.perandorit të Bizantit Androniku 2 me kral Uroshin e Rashës –mbretëria e rimëkëmbur e 
serbëve fqinjë –në shekullin e 14-të.Sic do autorë ashtu edhe te autorët tanë nuk ka një element 
të vetëm që të thuhet se tek këta është fshehur ‘’sekreti ‘’ i artit të tyre.Janë tërësia e vlerave 
të tyre që e bëjnë të jetë magjepës.Dicka që mund të vecohet nga magjia e artit të tyre do të 
ishte aft ësia për të ndërhyrë në zona të vështira ,për të mos thënë të pa depërtueshme ,për 
të bashkuar e ballafaquar botën reale me atë joreale ,qenien me mosqënien ,jetën me vdekjen 
,aft ësinë për t’u future në shtresat më të thella të ndërgjegjes ,në lëmshin e komplekseve ,në 
dëshirat e pashfaqura.Ndiesia e vdekjes është si të thuash një personazh i pranishëm në 
vepren e Ismail Kadaresë.Dhe vetëkuptohet se me këtë personazh hyjnë në marrëdhënie në 
një farë mënyrë gjithë të tjerët ,si një mundësi që ajo’’vdekja’’ të vĳ ë nga casti në cast ,herë si 
mesazh që na e dërgojnë ata që I kemi dashur e si kemi më ,herë si proces i ngadalshëm ,por 
i përditshëm jo aq fi ziologjik sesa moral ,nga rrënimi shpirtëror apo nga disfatat e papritura.
Herë ,herë na shfaqen si amanete që duhen çuar në vend ,edhe në botën tjetër, besa që jepet 
na del si amanet .Virtyti i besës a është një pasuri shpirtërore përjashtimore e shqiptarëve ku 
është ,mbajtur për një periudhë shumëshekullore e drejta etnozakonore e tyre,e shprehur 
përmes kanuneve,folklorit,mendësisë kombëtare?Tradicionalisht është besuar se pikërisht 
përmes besës shqiptarët kanë dëshmuar rolin dhënës të etnokulturës së tyre.

Hyrje

 Disa vite më parë lexuesi shqiptar  pati në duar romanin ‘’Sytë e Simonidës’’,të 
shkrimtarit Dh.S.Shuteriqi.Vepra është e shkruar në fi llim të viteve 1980 dhe ,pas një 
‘’pushtimi’’ relativisht të gjatë ,gjeti shtigje të marrë frymë lirisht. Mesjeta ka gjetur 
në penën e Dhimitër S. Shuteriqit autoritetin më të përgatitur për këtë temë. Njohës i 
thelluar i kësaj epoke të ndërlikuar, specialist i afi rmuar me hulumtime dhe studime 
medievale, falë talentit të fuqishëm dhe përvojës së pasur krĳ uese, Shuteriqi ka 
arritur t’i japë letërsisë shqiptare një roman me vlera të shquara ideoartistike.
 Përmes udhëtimit të Simonidës, nuses së kral Urosh Milutinit, nga Kostandinopoja 
në Rashë, duket sikur vëmendja e autorit është përqendruar tek oborri i Andronikut, 
perandorit të Bizantit dhe njerëzve të kralit Urosh të Serbisë, por, në të vërtetë, ideja 
themelore që i përcillet lexuesit, është ajo e mbĳ etesës arbërore e "rabanëve", siç i 
quanin shqiptarët në Mesjetë, kundër asimilimit të tmerrshëm – asimilimit sllav. Kjo 
e vërtetë, e dokumentuar historikisht, na përcjell artistikisht një mesazh patriotik, ku 
ngërthehen ngjarje, personazhe, konfl ikte nga segmente të rëndësishme të historisë 
së Mesjetës, duke fokusuar fytyrën e një epoke të egër, djallëzore e të pabesë të jetës 



29 

perandorake, të mekanizmit mizor të shtetit bizantin dhe serb ?
Romani është i mbushur tejembanë me një informacion të begatë historik e social, 
me hollësi në fusha të ndryshme, me të dhëna në një kontekst të gjallë jetësor dhe 
mbi të gjitha na zbulon psikologjinë e kohës, të mëshiruar në një galeri të vërtetë 
personazhesh që përfaqëson kategori të ndryshme të piramidës perandorake.
Kronoligjikisht del se ‘’Sytë e Simonidës’’është shkruar pak a shumë në të njëtën 
kohë me ‘’Kush e solli Doruntinën’’ të I.Kadaresë,me ndryshimin që kjo e fundit u 
botua pa ndonjë vonesë.Në vĳ im do të shihet se midis këtyre veprave ka një varg 
ngjashmërish ,që të shtyjnë të mendosh për një simetri letrare gati të plotë ,duke 
ruajtur secila mëvetësinë.
1.Simetria fi llon me burimin e lëndës.Te të dyja veprat kanë një pikënisje paraprakisht 
të njohur për lexuesin.Romani ‘’Kush e solli Doruntinën ‘’mbështetet mbi motivin 
baladës popullore ballkanike të vëllait të vdekur që ringjallet për të plotësuar një 
mision ,’’për të kthyer në gjini’’motrën e vetme të martuar larg ,’’nëntë male kaptuar’’.
Ndërsa romanin ‘’Sytë e Simonidës ‘’mbështetet mbi motivin historik ,me kohë të 
legjendarizuar ,të martesës së bĳ ës së vasileusit .perandorit të Bizantit Androniku 2 
me kral Uroshin e Rashës –mbretëria e rimëkëmbur e serbëve fqinjë –në shekullin 
e 14-të.Në fakt edhe motivi i baladës së Konstadinit dhe Doruntinës edhe motivi 
i legjendës së Simonidës ,nga studiuesit specialistë përcaktohen si ‘’të periudhës 
bizantine’’.
Kjo është koha kur,për Kadarenë ,Arbëria është një vend zotërimesh tipike sipas 
organizimit perëndimor,me kontë,dukë e parësi aristokratike;ndërsa për Shuteriqin 
është pjesë e perandorisë së madhe bizantine,ende e pashkëputur nga burimi 
i saj dhe për këtë arsye arbërit njihen nga të tjerët si’’romenj’’-domethënë banorë 
të perandorisë romake të Lindjes –sikundër vazhduan të njihen për një kohë të 
gjatë shumëshekullore edhe pas vendosjes së sundimit perandorak otoman,për 
administratën e së cilës pjesa europiane ishte edhe mneti ‘’Rumeli ‘’,me kuptimin 
‘’vend i romëve’’,vend i romenjve’’.
2-Nga një sprovë për shqyrtimin metodologjik sipas principeve të letërsisë së 
krahasuar simetria përforcohet më tej me faktin se të dy romanet marrin shkas 
nga një martesë e largët.Në romanin e Kadaresë janë nëntë vëllezër që vendosin –
kundër traditës së deriatëhershme të vendit –ta matojnë motrën e tyre të vetme në 
Bohemi ,tutje thellë në Europë ,atje ku zhvillohej luft a e shenjtë njëqindvjecare,në 
një botë të largët,ku kishte ‘’dyer e oborre të larta’’dhe popuj të fi smë,të cilët,duke 
pranuar këtë krushqi të padëgjuar ,faktikisht do të pranonin të bëheshin aleatë të 
arbanëve ,siç e njihnin veten atëherë fi set shqiptare ,përballë rreziqeve të reja që 
ndiheshin në horizontin e zymtë të kohës.Po edhe në romanin e Shuteriqit gjithçka 
është e mbështetur në një ngjarje historike që bën fj alë për një martesë të largët ,për 
një krushqi mbretërisht ,për një udhëtim të frikshëm nga Konstandinopoja drejt 
viseve e fi seve të pashtruara të Ballkanit ,ku një mbretëri e re po i shfaqej si rrezik 
Bizantit;Rasha-zotërim i serbëve të etur për territore të reja,të cilët njërin sy e kishin 
në Draç,Durrës e tjetrin në Ohrid,Ohër.
3.Në të dy romanet martesa e largët e Doruntinës e Simonidës është njëfarë 
fl ĳ imi;motra e vetme –bĳ a e vetme u ngjajnë ambasadorëve të kohëve të 
sotme,korrierëve diplomatikë që kërkojnë aleatë për të përforcuar pushtetin.Nëntë 
vëllezërit e legjendës shqiptare me përhapje të gjerë ndërballkanike ndihen të 
tronditur për një rrezik që shihet të vĳ ë nga Lindja paralajmërohet rënia e Bizantit 
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dhe krĳ imi i perandorisë otomane.Përkundrazi ,perandori Andronik 2 ndihet i 
rrezikuar nga Perëndimi;romenjtë e kësaj ane –arbërit-duke shfrytëzuar rivalitetin 
ndërmjet Bizantit dhe Rashës dalin jashtë kontrollit të dy mbratërive më të mëdha 
të kohës.
Doruntina e legjendës dhe Simonida e kronikave historike pranojnë fatin e tyre si 
vullnet të më të mëdhenjve .Kadare i  paralajmëron personazhit të vet një jetë plot 
oborrësi ,në një klasë të lartë ;një pritje të përzëmërt –duke nënkuptuar gati-gati 
dashuri të largët imagjinare.Jeta e Doruntinës ngjitet në një stad social më të përparuar 
.Në të kundërtën ,Shuteriqi as që merr mundimin t’ia zbukurojë mbretërinë që do të 
ketë në dorë Simonidës.Në romanin e tĳ  oborri i mbretërisë së Rashës paraqitet në 
një stad shumë më të ulët se ai i Konstadinopojës së ndritshme.Por nëse Doruntina 
udhëton drejt ngjitjes dhe Simonida udhëton drejt rënies ,kjo nuk e shmang aspak 
simetrinë ;ato të dyja janë fl i aleancash.
4-Po të përshkruhej me shenja grafi ke udhëtimi i Doruntinës nga Arbëria në 
Bohemi dhe udhëtimi i Simonidës nga Konstandinopoja në Rashë do të shihej 
fare qartë se ato ndjekin paralel njëra-tjetrën.Të dyja udhëtojnë nga juglindja drejt 
veriperëndimit.Bota arbërore është ndërmjet tyre.Midis dy vĳ ave që shenjojnë 
rrugën e krushqeve gjenden ‘’romenjtë’’,sipas pikëpamjes së Bizantit –pikëpamja 
zyrtare e kohës;’’rabanët,sipas fqinjëve sllavë që përpiqen të fi tojnë terren edhe në 
hapësirën e perandorit Andronik ,’’arbanët’’-sipas emërtimit që kishin zgjedhur 
për vete shqiptarët e mesjetës.Kjo ‘’botë arbërore’’,në romanin e Kadaresë ,është e 
magjepsur nga vezullimet e qytetërimit perëndimor ,ndërsa Bizanti,ndonëse ishte 
ende shpejt për të parandier rënien ,thuajse nuk ekziston,për të mos pretenduar 
të shihej si qëndër kulture.Ndrësa në romanin ‘’Sytë e Simonidës’’të Shuteriqit 
,përkundrazi ,’’metropol ‘’është pikërisht Konstandinopoja.Midis ‘’Doruntinës ‘’ dhe 
‘’Simonidës’’ bota shqiptare zë vend midis dy qytetërimesh ;Perëndimi në njërën 
anë dhe Bizanti në anën tjetër.Kadare përpiqet të krĳ ojë një traditë të orientimit prej 
thellësish historike të arbërve drejt botës perëndimore.
Shuteriqi ,më i thellë në njohjen e historisë ,më realist në kuptimin fi lozofi k të saj,i 
sheh shqiptarët jo aq të rrezikuar nga Bizanti ,balshajt fi tojnë ndaj komnenëve dhe 
perandori Andronik më shumë është i inatosur me komandatët e tĳ  se me romenjtë 
e pashtruar ,se sa nga mbretëria e re e Rashës,e cila gati e mban peng gjithë Arbërinë 
me fuqinë e saj ushtarake.
Midis Rashës dhe Bizantit ,arbërit e romanit të Shuteriqit e kanë shumë të qartë 
zgjedhjen;më mirë ‘’romenj’’se ‘’rabanë’’.Në rrënjën e emërtimit zyrtar perandorak 
,’’romenj’’,tek e fundit ,gjendet emri i Romës së lashtë.Ndërsa në rrënjën e emërtimit 
të fqinjëve të rinj,’’rabanë’’,ndoshta nuk gjendet thjesht një metatezë e ligjshme e 
sllavishtes mesjetare ,por edhe një kuptim i fshehtë ,me një farë shejtanie ,që mund 
të lidhej me rrënjën sllave ‘’rab’’-skllav,rob.
5.Në romanin ‘’Kush e solli Doruntinën ‘’të Kadaresë ka dendësi  lëvizjesh dhe 
përzierje kulturash.Edhe në romanin ‘’Sytë e Simonidës’’bota arbërore zien në mes 
të një kazani të madh popullatash e qytetërimesh.Të dyja veprat nuk janë e nuk 
mund të jenë historia vetë.Ato janë ‘’realiteti i dytë ‘’i saj.Duke e parë raportin e 
kulturave si një prej krahasimeve që përforcojnë apo dobësojnë simetrinë do të mund 
të konkludohej se romani i Shuteriqit është më pranë ‘’realitetit të parë’’.Kjo lidhet 
edhe me formimin e ndryshëm të autorëve.Shuteriqi e rindërton historinë duke  i 
besuar biblotekës ,ndërsa Kadare duke i besuar intuitës.Shuteriqi ndërton një vepër 
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letrare duke mos e përjashtuar dot prej vetes fi lologun,dĳ etarin.Kadare e shkruan 
romanin pa ndonjë pretendim për ekzigjencë ndaj ‘’realitetit të parë’’,sepse atĳ  para 
së gjithash i intereson si t’i fl asë një epoke historike të afërt nga një epoke historike të 
afërt nga një epokë historike e largët dhe disi e mjegullt.Të dy kanë një marrëdhënie 
emocionale specifi ke me historinë.
Në veprën e Kadaresë bota e Lindjes sjell fi gura misterioze ,të dyshmita ,që bëjnë 
veprime të pakuptueshme për vendësit.Në romanin e Shuteriqit kontaktet me 
qytetërimet e Lindjes përft ohen në një mënyrë krejt tjetër.Ai sjell në viset arbërore 
Sheherezaden dhe Alajdinin,dy personazhe simpatikë të ‘’botës së një mĳ ë e një 
netëve’’,me të cilët janë rritur dhjetëra e qindra brezni ,në vise lindore e perëndimore 
.Këto personazhe hyjnë në veprën e Shuteriqit me të njëjtën natyrshmëri që hyn 
arabi Otello në tragjedinë e Shekspirit.Sheherezadja dhe Alajdini vĳ në nga thellësitë 
e kontinentit aziatik me një bagazh kulture dhe përvoje që pati mahnitur botën në 
mesjetën e hershme dhe që përthithi tërë vëmëndjen e shekullit të romantizmit 
europian.Ndër shqiptarët e ditur do të ishte Faik Konica ai që do të ishte Faik Konica 
ai që do të botonte rreth njëqind vjet më parë me titullin ‘’Nën hĳ en e hurmave’’,një 
përzgjedhje të ciklit të përrallave të Sheherezades.1

Edhe Kadare e kërkon në romanin e tĳ  bashkëjetesën.Martesa e Doruntinës ‘’jashtë 
gjinisë’’,që i përgjigjet mendësisë së kreshnikut shqiptar të ciklit verior,të cilit ‘’t’gjitha 
çikat e Jutbinës/bash si motra qi po i duken’’,që vjen në romanin e Kadaresë nga vetë 
fryma e baladës popullore;dëshira dhe disponimi pranuesë për të pasur krushqi e 
nipër në bashkësi të tjera ,joarbërore ,është pohim i drejtpërdrejtë i bashkëjetesës.Por 
romani i Shuteriqit ,duke qendruar ,më afër historisë së jetuar se historisë së shkruar 
,afi rmon një vetëdĳ e bashkëjetese shumëplanëshe,pa përjashtuar askënd që erërat e 
historisë e kanë sjellë në fqinjësi me popullin e tĳ .
‘’Sytë e Simonidës’’,përmes të cilëve hera-herës sheh edhe vetë shkrimtari ,nuk 
shohin vetëm kundërshtarë e armiqësi në Bizant e më thellë në vendet lindore.Për 
më tepër ,duke e kërkuar shpëtimin nga ‘’romenjtë ‘’perëndimorë.
6.Të dy shkrimtarët në mënyrë fare evidente e modernizojnë historinë .Tek romani 
‘’Kush e solli Doruntinën’’parimisht ndiqet logjika e parashtruar me kohë nga një 
pjesë e historianëve të periudhës arbërore,sipas së cilës ,deri në krĳ imin e perandorisë 
osmane,nuk kishte ndonjë disnivel të dukshëm në shkallën e zhvillimit ndërmjet 
vendeve në këtë anë dhe në anën tjetër të Adriatikut.Kjo nënkupton se Arbëria në 
mesjetë duhej të kishte trokitur në stadin ekonomik të një tregu pak a shumë të hapur 
e të përqëndruar deri në nivelin e bashkësisë etnike .Në fakt ,vetë kjo tezë nuk është 
argumentuar në thelbin e saj historik dhe mbrojtësit e saj ngjan se kanë qënë të prirur 
për një trajtim eufemik të së shkuarës deri në ‘’motin e madh’’,duke përligjur ,me 
mbërritjen e një faktori të ri në Ballkan ,të perandorisë otomane gjithcka të pakryer 
në zhvillimin kombëtar.
Sidoqoft ë ,Kadare këtë tezë as që e vë në dyshim.Kjo është koha kur në veprat të tĳ  
nisin e shfaqen shoqëri lundrimi e ndërtimi ,arkitektë urash,përkthyes ,udhëtarë të 
ditur ,që interesohen për gjuhën shqipe dhe folësit e saj.Doruntina udhëton drejt 
Bohemisë në barbarësi mendimi dhe statusi.
Vepra e Shuteriqit këtĳ  modrenizimi i shmanget kryekrejet.Autori jo vetëm që nuk 
tregon ndonjë prirje të vërejtshme për të dalluar ndonjë status më të lartë zhvillimi 
të Arbërisë në kuadrin e perandorisë së madhe të ‘’romenjve’’bizantinë,por,madje 
1  Shaban Sinani Për letërsinë shqipe të shekullit të 20-të,Tiranë ,Shtëpia botuese’’Naimi’’,fq 169.
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duke na ft uar neve lexuesve të shohim me sytë tona ndryshimet ndërmjet oborrit 
të Andronikut 2 dhe të kral Uroshit të Rashës ,krĳ on infl uencën e vet për një të 
vetëkuptuar tjetër të historisë së vendit.
Po atëherë ku është modernizimi i historisë.Ndryshe nga ç’e na përgatit neve dhe 
krejt ndryshe nga ç’e presim letërsinë e Shuteriqit ,në romanin e fundmë të tĳ ,’’Sytë 
e Simonidës’’,në mënyrë krejt të beft ë një personazh që vjen nga e ardhmja.Kjo qenie 
e çuditshme ,’’e stërmotuar’’,vjen nga shekulli i njëzetë dhe hyn drejt e në ngjarjet e 
shekullit të 14-të,duke paralajmëruar se,përkundër parashikimit biblik ortodoks për 
fundin e afërm të botës ,njerëzimi nuk do të arrinte të plakej as pas dymĳ ë vjetësh 
,si dhe duke përshkruar të gjitha ndodhitë e tmerrshme me të cilat do të mbyllej 
kronika e zymtë e udhëtimit të Simonidës drejt mbretërisë së re.Ky është poeti Bora 
Dimkovic ,të cilin autori i romanit e merr prej kohërave moderne dhe e ndërshtie në 
ngjarjet mesjetare,duke i dhënë rolin e një fathënësi që nuk i zë besë askush.
‘’Karagjozi me bisht’’,siç quhet ndryshe poeti Bora në roman,udhëton në drejtim 
të kundërt me kohën,nga e ardhmja në të shkuarën ,për të parathënë të këqĳ at që 
e presin mbratin e tĳ  të dashur ,për të bindur njerëzinë t’u shmangen këtyre të 
këqĳ ave ,për të amnistuar bashkësinë e ‘’të vetëve’’ prej gjymtimeve dhe plagëve të 
hidhura të historisë ,duke gjetur tek ‘’rabanët’’ bartësit e fajit.Filologjikisht gjithë këtë 
mbjellje padie historike e çmontoi i pari etnologu M.Krasniqi ,me studimin ‘’Sytë e 
Simonidës’’.2

Tashmë ka ardhur çasti të shpjegohet ,tek e mbramja,pse romani nuk quhet ‘’Kush 
e solli Simonidën’’,por ‘’Sytë e Simonidës’’.Mbi ballkanasit qëmoti ka rënduar një 
akuzë.Ndërsa karvani i krushqeve të krajlicës Simonidë udhëton sipas parashikimeve 
nga Stambolli në Rashë ,në manastirin e mirënjohur të Graçanicës,ku do të përurohet 
martesa Urosh Milutinit me të bĳ ën e vetme të Andronikut 2 ,sapo ka përfunduar 
një afreskë murale e stilit bizantin ,në qëndër të së cilës është portreti i Simonidës 
.Por Simonida nuk arriti kurrë ta shohë portretin e saj në manastir .Vetëm pak ditë 
pas kishte përfunduar puna e piktorit portreti i Simonidës u gjend pas sy.Nga muret 
hĳ erëndë të manastirit Simonida nuk kishte më sy të shikonte.Kjo ishte një barrë e 
rëndë para historisë.Shekuj të tërë do të kalonin dhe sytë e verbuar të Simonidës 
do të vazhdonin të gjinkonin sherrin dhe të keqen.Mbreti Urosh Milutin tha se 
mbretëreshës ia kishin nxjerrë sytë ‘’rabanët’’ ë pabesë,të cilët nuk e njihnin besimin 
e lartë ‘’të drejt-thënë’’.Por ata që ishin më larg oborrit të mbretit të Rashës zbuluan 
se verbimi fi gurativ i Simonidës nuk kishte lidhje me ndonjë armiqësi ndaj mbretit.
Shkrimtari e ka modernizuar historinë ,duke deleguar në shekujt e mesjetës një 
njeri të letrave të kohë së sotme jo vetëm për të gjetur një alibi për sytë e zbrazët 
të Simonidës .Më e rëndësishmja është për ta detyruar lexuesin të pyesë ;pse nuk i 
kishin këto marifete ballkanasit kaq e kaq shekuj më parë.Pse ‘’njeriu i marifeteve 
‘’-poeti Bora Dimkovic –i mbiquajturi ‘’Karagjozi me bisht ‘’,në kohën e ngjarjeve 
konsiderohet si një i cmendur .Mos vallë bashkëjetesa më së shpeshti është rënduar 
nga pëpjekjet për ta manipuluar historinë ,duke e rindërtuar atë sipas mendësisë së 
sotme ,duke mitizuar e çmitizuar ,sesa nga ndonjë fobi popullore e trashëgueshme 
.Edhe me këtë pyetje shkrimtari e emancipon mendimin .Duke i paraqitur në mënyrë 
të përmbledhur pikëtakimet dhe pikëdallimet e dy romaneve ,sipas parimeve të 
letërsisë së krahasuar ,do të kishim këtë pasqyrë;

2  Shaban Sinani Për letërsinë shqipe të shekullit të 20-të,Tiranë ,Shtëpia botuese’’Naimi’ fq 171.
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‘’Kush e solli Doruntinën ‘’,I.Kadare ,19783

1.Mbështete në një motiv balade popullore.
2.Ngjarje e periudhës së fundme byzantine.
3.Një martesë e largët ,’’nëntë male kaptuar’’.
4.Një krushqi për miq e forcim aleancash.
5.Një udhëtim nga juglindja në veriperëndim.
6.Doruntina –fl i e interesave të vëllazërisë.
7.Arbëria shihet në lidhje me një metropol.
8.Fund tragjik për Doruntinën.
9.Historia arbërore modernizohet.
10.Bota shqiptare në një kontekst europian.
‘’Sytë e Simonidës’’,Dh.S.Shuteriqi,1998[2009]4

1.Mbështetet mbi një legjendë historike.
2.Ngjarje e periudhës së fundme bizantine.
3.Një martesë e largët ,dy muaj rrugë.
4.Një krushqi për të forcuar perandorinë.
5.Një udhëtim nga juglindja në veriperëndim.
6.Simonida-fl i e interesave të perandorit.
7.Arbëria shihet në lidhje me një metropol.
8.Fundi tragjik për Simonidën.
9.Poeti Bora Dimkovic do të njëjtën gjë.
10.Bota shqiptare në një kontekst rajonal.
  Ja edhe disa’’ largime ‘’ nga boshti i simetrisë ,që në thelb e përforcojnë atë;
‘’Kush e solli Doruntinën ‘’,I.Kadare,1978.
1.Arbërit janë në një nivel europian zhvillimi.
2.Arbëria sheh nga ‘’metropoli ‘’Perëndim.
3.Lindja sjell në botën arberore fi gura misterioze ,të dyshimta dhe idenë e rrezikut.
4.Arbërit në lidhje dyfi she ;ata dhe bota e përparuar perëndimore .
5.Intuita –baza e rindërtimit të historisë ;-historia vetë,një pretekst.
6.Autori shprehet përmes kapitenit Stres.
7.Romani i amniston shqiptarët prej’’fajit ‘’ të prapambetjes së trashëguar historike.
‘’Sytë e Simonidës’’,Dh.S.Shuteriqi ,19985

1.Ata kanë dallim në zhvillim me Europën.
2.Arbëria shihet nga metropoli Bizant.
3.Bota lindore vjen në kontakt me arbërit nëpërmjet Sheherezades dhe Aladinit .
4.Arbërit në lidhje shumëfi she ;si ‘’rabanë’’dhe si ‘’romenj’’,si aleatë dhe si 
kundërshtarë.
5.Bibloteka –baza e rindërtimit të historisë.
6.Autori shprehet me emrin e tĳ  si kronikan.
7.Romani i amniston shqiptarët prej një faji konkret ;nuk ia kanë nxjerrë sytë 
Simonidës.
‘’Kush e solli Doruntinën’’ dhe ‘’Sytë e Simonidës’’ dy vepra që kundërqendrojnë 
përballë njëra-tjetrës në relacionin e një simetrie letrare,e para e ndërtuar mbi një 
histori të supozuar dhe e dyta e shkruar me një prapavĳ ë fi lologjike të fuqishme 
,me ngjashmëritë dhe dallimet prej bushtit të analogjisë,së bashku ndihmojnë për 
3  Shaban Sinani Për letërsinë shqipe të shekullit të 20-të,Tiranë ,Shtëpia botuese’’Naimi’ fq172.
4  Shaban Sinani Për letërsinë shqipe të shekullit të 20-të,Tiranë ,Shtëpia botuese’’Naimi’ fq173.
5  Shaban Sinani Për letërsinë shqipe të shekullit të 20-të,Tiranë ,Shtëpia botuese’’Naimi’ fq173.
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krĳ im e një eko-distance dhe eko-gjykimi për vlerat dhe vendin e tyre në formimin 
e kulturës kombëtare.
Secila nga këto vepra,duke ripohuar pambarësinë e trajtimeve tipologjikisht 
të ndryshme të së njëjtës ngjarje apo kohë historike,jo vetëm pasuron letërsinë 
kombëtare ,por edhe ndikon për një kuptim tjetër të përmasës së lirisë.Qëllimi i kësaj 
paraqitjeje të krahasuar ,në formën e simetrisë në afri e në largësi ,është jo vetëm 
ndricimi i vlerave të dy romaneve nga përqasja me njëra-tjetrën ,por ,para së gjithash 
,afrimi tek mendimi se vetëm duke pranuar relativizimin e problemeve mund të 
supozohet ,të pretendohet dhe të shpresohet se i afrohemi së vërtetës.
-Rreth kumtit të ‘’Doruntinës…..’’
Paralele dhe meridiane kohorë
Ka pasur dhe ka shkrimtarë që gjithë krĳ imtarinë e tyre ia kanë kushtuar temës 
historike ashtu si ka pasur e ka të tjerë që ia kanë kushtuar temës bashkëkohore.
Kjo ndodh për arsye të llojllojshme që nuk ka nevojë t’i renditim këtu ,dhe nuk 
paraqet ndonjë rëndësi të vecantë ,sepse të dy palët mund të jenë shkrimtarë njësoj 
të angazhuar me problemet e kohës që ata jetojnë ashtu si mund të ndodhë dhe e 
kundërta.Ajo që në fund të fundit ,përcakton vendin dhe peshën e një krĳ imtarie nuk 
është tema ,po vlera e saj artistike.Ismail Kadare i përket atĳ  grupi shkrimtarësh që i 
ka shkelur të dy rrugët .
Ai ka vepruar thellë në shekujt e historisë ,po aq sa ka shkelur edhe hapësirat e 
bashkëkohësisë.Pikërisht kjo,prirja e njëkohshme dhe e sukseshme për dy dimesione 
kohore,përbën ndoshta një vecori të këtĳ  autori.Megjithëkëtë kjo nuk është kryesorja. 
Kryesorja në gjithë këtë është të shohim si është marrë ky autor me temën historike 
,c’na ka thënë,c’gjë të re ka sjellë,cilat janë parimet dhe teknikat artistike dhe sidomos 
si e ka paraqitur dialektikën e lidhjeve ndërmjet problematikës historike dhe asaj 
bashkëkohore.
Në thelbin e vet romani ‘’Kush e solli Doruntinën’’ zhvillohet në të njëfrymë me 
përmbajtjen e baladës ‘’Kostandini e Doruntina’’,e njohur si balada e ringjalljes ,apo 
e ngritjes së të vdekurit nga varri për të mbajtur besën ,fj alën e dhënë.Shkrimtari e 
ka njohur këtë baladë në gjithë larminë e ruajtjen e saj ,në jug e në veri ,me të gjitha 
ngjyrimet që ajo përmban nga një variant në tjetrin ,me të gjitha ato imtësi shpesh 
herë të pashpjegueshme që kanë ruajtur deri në kohët e sotme këto variante dhe 
që kërkojnë më shumë se një formulë kalimtare rastësore ,sepse pikërisht pas tyre 
gjendet zona e kryehershme e tabusë.
Balada6 i ka shërbyer autorit si një paratekst dhe pretekst për të mundësuar 
komunikimin e dy kohëve të largëta historike; të epokës së humanizmit europian 
,një prej kohërave më të ndritura të njerëzimit që e pati praruar disi edhe Arbërinë 
këndej detit ,me atë të bashkëkohësve të vet.Tek ‘’Doruntina’’ trokitja në dyert 
e bashkëkohësisë na vjen më e tërthortë ,përmes fj alës së Stresit para gjindjes së 
katundit ,duke respektuar deri diku largësinë kohore dhe rrethanat e caktuara.Në 
të vërtetë ,sic kemi pasur rast ta zemë në gojë,novela ka për qëllim t’i japë jetë në 
letërsinë e kultivuar legjendës së Kostadinit e Doruntinës.Mesazhi i saj është po ai i 
legjendës ,mbajtja e fj alës së dhënë.Prandaj autori fare mirë mund ta mbyllte novelën 
edhe pa fj alën e Stresit.
-Tradita folklorike dhe krĳ imi
Urat lidhëse që vendos me folklorin cdo autor janë aq të vecanta dhe qa të larmishme 
6  Shaban Sinani Për letërsinë shqipe të shekullit të 20-të,Tiranë ,Shtëpia botuese’’Naimi’ fq176.
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sa janë edhe vetë individualitetet krĳ ueseSidomos të larmishme janë rrugët ,mënyrat 
dhe teknikat konkrete të përpunimit të lëndës folklorike.Përpunimi i lëndës 
folklorike te ‘’Doruntina’’ është bërë duke marrë prej saj elementet më të mira dhe 
duke mënjanuar elementet me prejardhje mistiko-fetare7.Gjatë përpunimit krĳ ues 
shkrimtari nuk i ka dhënë rëndësinë e duhur dallimit midis lëndës me origjinë 
mitologjike të përpunuar në folklore dhe mitologjisë fetare.Për këtë arsye në një 
rast ai i vesh lëndës së baladës atë kuptim dogmatiko-fetar që ka ajo në mitologjinë 
e krishterë… Pavarësisht nga synimi i autorit për të himnizuar besën si virtyt të 
shqiptarit ,ajo gati mistifi kohet e merr trajtat e një force cudibërëse e mistike.Lënda 
e baladës folklorike nuk ka në vetvete një kuptim të tillë.Që besa në novelë na 
paraqitet si një forcë cudibërëse ,kjo s’është aspak për t’u cuditur.Madje pikërisht 
këtë forcë të jashtëzakonshme e të madhërishme të besës kërkon të lartësojë Kadareja 
në novelën e tĳ  ,që t’i përgjigjet sa më mirë forcës që ajo kishte ,e sidomos do të kishte 
,në jetën reale të shqiptarit.Por që ajo besa në novelë na paraqitet edhe si një ‘’forcë 
mistike’’,kjo nuk i përgjigjet të vërtetës.’’Doruntina’’është një shembull i qëlluar për 
aktivizimin e sukseshëm të lëndës folklorike ,jo vetëm në krĳ imtarinë e Kadaresë 
,por përgjithësisht në letërsinë tonë të re.
Te ‘’Doruntina’’ legjenda cmistifi kohet nga elementi mistik.Përdorimi i miteve dhe 
i fi gurave mitologjike ,para se të jetë një prirje e autorëve tanë është një përfundim 
logjik që rrjedh nga gjithë krĳ imtaria e tyre.Me fj alë të tjera ,nevojën për të përfshirë 
lëndën mitologjike e përcaktojnë vetë dimesionet e letërsisë së tyre ,shtrirja tematike e 
problemeve ,niveli i lartë artistic ,kultura e gjerë e autorit dhe aft ësia për të aktivizuar 
të gjitha mënyrat dhe mjetet e mundshme.Vepra e Kadaresë është një thirrje e 
fuqishme për progress.Dhe,progresi në mbarë historinë e njerëzimit asnjëherë nuk 
ka çarë  përpara pa shfrytëzuar gjithçka të mirë që është arritur nga mendja njerëzore.
Mitologjia me mitet dhe fi gurat e saj duke qënë përft yrim fantastik i marrëdhënieve 
shoqërore të popujve të ndryshëm në një shkallë të hershme të zhvillimit të tyre, 
përfaqësonte për atë kohë një element kulture.Si e tillë ,ajo nuk mund të injorohet 
në historinë e zhvillimit të kulturës ,duke përfshirë edhe letërsinë.Kjo është një nga 
arsyet madhore që Kadareja nuk e lë pa e hedhur vështrimin edhe nga mitet dhe 
fi gurat mitologjike.
Enigmat dhe ankthet.Të kesh prirje për enigmat ,pa qënë enigmatic ,do të thotë të 
kesh prirje për të zbuluar të fshehtat e njerëzve të jetës ,domethënë të jesh eksplorator 
i jetës shoqërore.Një eksplorator i tillë është Ismail Kadareja.Ai i aktivizon aq shumë 
enigmat në letërsinë e vet ,saqë nuk do të dukej e tepër që në kopertinën e një antologjie 
të veprës së tĳ  të kishte skicuar një pikëpyetje të madhe ,si simbol i përpjekjeve të 
autorit për të hyrë në botën e të panjohurve,për shtruar problem që presin përgjigje.
Ka vepra të Kadaresë ku enigmat nxjerrin krye që në ngjizjen e subjektit dhe në një 
mënyrë a tjetër vepra s’është gjë tjetër veçse zbulimi i një enigma që përmban në 
vetvete një problem të rëndësishëm.Kjo enigmë kap jetën shqiptare.Enigma që është 
vënë tek ‘’Doruntina’’,kjo ka lënë mënjanë vlerat e shquara të përmbajtjes e të formës 
si dhe mesazhin që ajo percjell, çka kemi pasur rast ta vëmë në dukje ,enigma se kush 
e solli Doruntinën në fshatin e saj ,na duket se ndër shumë variante të tjerë që mund 
të ekzistojnë ,për të shndërruar një legjendë në prozë realiste ,është mënyra më e 
gjetur.
Meqë në një vepër realiste ,kuptohet i vdekuri nuk mund të ngrihet nga varri ,atëherë 
7  Tefi k Caushi,Universi letrar i Kadaresë ,Tiranë 1993 fq 202.
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autori vë dikë tjetër në rolin e kalorësit.8Cilin?Dhe duket sikur novella kërkon me 
këmbëngulje që t’i japë një emër këtĳ  ‘’cilit’’,kurse në të vërtetë ,emrin ja jep por 
ai nuk është emër njeriu ,po një emër kuptimi,Besa.Ja pse ajo çka duket se i vesh 
karakterin policesk novelës,enigma shërben përkundrazi për diçka më të madhe e 
sublime.Enigma me fj alë të tjera nuk është qëllim në vetevete ,por mjet për të arritur 
një qëllim të caktuar.
Figura kryesore në novelë është ajo e konvencionet që janë më të pakta se efekti 
ideoemocional është më i tërthortë te konvecioni sesa te simboli.Një nga tipat më 
të bukr të konvecioneve është ai kur një njeri merret për një tjetër ,madje më tepër 
se për një njeri ,ai përfaqëson një dukuri të rëndësishme shoqërore.Me një rast të 
tillë kemi të bëjmë te’’Doruntina’’.Kalorësi i pluhurosur që paraqitet te Doruntina 
në Bohemi ,merret nga kjo për Kostandinin .ndërsa për autorin dhe lexuesin ai 
përfaqëson besën.
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Motivimi i nxёnёsve

Aurela Meco

Motivimi i nxёnёsve ёshtё njё proces i vёshtirё, pavarёsisht moshёs qё mund tё jenё 
ata.Kur nxёnёsit do tё duan tё pёrfundojnё punёn e tyre dhe do tё duan tё kenё 
sukses,gjёrat do tё shkojnё mirё nё klase, ata do tё mёsojnё dhe do tё kenё njё ditё tё 
dobishme nё shkollё.
-Tё gjitha mёsimet duhet tё kenё njё qёllim.
Mёsuesitdhe nxёnёsit duhet tё punojnё se bashku pёr tё vendosur qёllime afatgjata, 
nё mёnyrё qё puna  tё jetё relevante pёr jetёn e nxёnёsve dhe tё nxitur nga njё qёllim.
Pasi mёsuesi bёn njё pyetje dhe ngre njё nxёnёs pёr tё marrё pergjigje ,nxёnёsi mund 
tё mos japё pёrgjigjen nё mёnyrёn qё dёshirojmё ose dhe mund tё mos pёrgjigjet 
fare.
Kur ndodh njё gjё e tillё, duhet ta nxisim nxёnёsin. Kjo bёhet duke sqaruar pyetjen, 
duke nxjerrё njё pёrgjigje mё tё plotё ose duke marrё pёrgjigje shtesё nga nxёnёsit 
nё mёnyrё qё ta verifi kojmё, nёse nxёnёsi e ka kuptuar materialin. Duhet tё mbajmё 
gjithmonё nё mendje njё rregull;’’nxisim nё mёnyrё pozitive.’’
Nxёnёsit kanё nevojё pёr aft esitё dhe njohuritё e nevojshme pёr tё pёrfunduar 
punёn e tyre dhe pёr tё arritur qёllimet e tyre.Mёsuesi duhet tё ndihmojё nxёnёsit 
tё arrĳ nё qёllime afatshkurtra pёr tё zhvilluar kompetencat qё duhet pёr tё qenё te 
suksesshёm .
Tё qenёt i vemendshёm nё klasё, tё dёgjuarit me kujdes duke i kushtuar vёmendje 
cdo hapi ,janё vetёm disa nga aft ёsitё qё nxёnёsit duhet tё kenё pёr tё arritur suksesin 
nё procesin e tё mёsuarit.Drejtime specifi ke fuqizojnё nxёnёsit . Kur nxёnёsit e dinё 
saktёsisht se cfarё duhet tё bёjnё pёr tё pёrfunduar detyrat ,ata do t’i futen punёs me 
besim dhe interes .Dhёnia e drejtimeve tё mira ёshtё njё formё arti.
-Nxёnёsit duhet tё argёtohen ndёrsa punojnё
Mёsimdhёnёsit qё ofrojnё aktivitete tё kёnaqshme mёsimore arrĳ nё qёllimin 
, nxёnёsit janё maksimalisht tё pёrkushtuar nё mёsim (Gjithashtu edhe mёsuesit 
duhet tё argёtohen kur punojnё.)
Mёsuesi ofron aktivitete qё pёrfshĳ nё aft ёsi tё tё mёnduarit me rendiment tё lartё. 
Nxёnёsit gjejnё pyetje tё hapura  dhe tё menduarit kritik mё tё angazhuar sesa 
aktivitetet qё pёrfshĳ nё thjesht rikujtimin e fakteve. Puna qё kёrkon aft ёsi tё tё 
menduarit nё nivel tё lartё do t’i shtyjё nxёnёsit nё drejtimin e duhur.
-Kurioziteti ёshtё njё komponent i rёndёsishёm i motivimit
Kur nxёnёsit duan tё mёsojnё mё shumё pёr njё temё,ata do t’i realizojnё me sukses 
edhe detyrat sfi duese nё mёnyrё qё tё kёnaqin kuriozitetin e tyre. Edhe dicka e 
thjeshtё si p.sh tё kёrkosh njё pyetje provokative pёr t’i nxitur nxёnёsit tё mendojnё 
nё njё mёnyrё tё re, mund tё shkaktojё kuriozitet. 
Njё pёrzierje lavderimi dhe inkurajimi ёshtё e efektshme nё ndёrtimin e vetebesimit. 
Mёsuesit,tё cilёt ofrojnё lavdёrim tё sinqertё dhe inkurajim krĳ ojnё njё atmosferё 
pozitive dhe tё shёndetshme nё klase. Kur nxёnesit e dinё se janё nё rrugёn e 
duhur,ata do tё duan tё vazhdojnё.
Njё kombinim i shperblimeve tё jashtme dhe tё brendshme rrit fokusin dhe kohёn 
e nxёnёsve nё sjelljen e detyrave. Kur pёrdorim vecmas te dy llojet e shpёrblimeve 
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i motivojmё nxёnёsit. Megjithatё,kur mёsuesit i kombinojnё ato, efekti ёshtё mё i 
madh.
Pёrfshirja e nxёnёsve nё aktivitete bashkёpunuese gjithashtu nxit motivimin. Kur 
nxёnёsit punojnё sё bashku motivimi dhe arritjet rriten. 
Nxёnёsit priren tё punojnё mё shumё kur besojnё se mёsuesi i tyre i pёlqen. Ky ёshtё 
ndoshta parimi mё i rёndёsishёm i motivimit. Pse duhet tё punojnё nxёnёsit pёr njё 
mёsues tё ashpёr ? Nёse nxёnёsit tanё e dinё se ata kanё rёndesi pёr ne atёherё ata 
do tё jenё shumё mё tё prirur pёr tё kryer detyrёn, sesa nёse besojnё se nuk jemi tё 
interesuar pёr suksesin e tyre. Duhet tё njohim mirё nxёnёsit tanё. Tё gjithё nxёnёsit 
kanё njё vend ku janё tё angazhuar,dicka qe i bёn tё lumtur e nёse nuk ёshtё shkolla 
atёherё tё kёrkojmё jashtё shkollёs. Mёsimdhёnёsit mund t’i zbulojnё pasionet me 
qёllim qё nxёnёsit tё bёjnё njё tabelё ose grafi k tё interesave tё tyre duke pёrdorur 
shkrime tё thjeshta si: “Cfarё tё pёlqen tё bёsh? “ 
-Tё nxitim bashkёpunimin
Nxёnёsit nuk duhen lejuar tё qendrojnё vetem apo tё mёsojnё gjithmonё me tё 
njejtёt nxёnёs. Mёsuesit duhet tё vendosin themele tё forta qё ditёn e parё mes 
nxёnёsve por edhe komunitetit. Pёr tё arritur rezultate pozitive gjatё njё jave ose njё 
muaji,nxёnёsit duhet tё bashkёpunojnё. 
Mёsuesi ёshtё ai qё e menaxhon kёtё proces. Mёsimdhёnёsit mund tё formojnё 
partneritete ose grupe duke u kёrkuar nxёnёsve tё grupohen dhe tё regjistrojnё tё 
dhёnat e njёri-tjetrit si: datёlindjet, numrat e telefonit dhe pastaj grupime me tipare 
tё ngjashme ose tё pabarabarta. Me kalimin e kohёs nxёnёsit e shohin njёri-tjetrin si 
mik, si shok.
-Mёsimi duhet tё jetё interaktiv
Sa herё qё ёshtё e mundur duhet tё japim zgjedhje. Tё gjitha qeniet njerёzore janё mё 
tё motivuara kur ndihen sikur kanё njё mendim nё atё qё po bёjnё. Mёsimdhёnёsit 
mund tё japin mundёsi pёr tё lexuar ose studiuar,ose pёr tё treguar se cfarё kanё 
mёsuar. Ata gjithashtu mund tё pёrdorin teknika qё u kёrkon nxёnёsve tё zgjedhin 
problemet qё duan tё zgjidhin,duke ruajtur nivelin e vёshtirёsise qё kёrkohet nga 
mёsuesi.
Ёshtё e pamundur qё mёsuesit tё njohin ose tё kuptojnё tё gjitha sfi dat e klasёs dhe 
traumat me tё cilat pёrballen shumё nxёnёs cdo ditё. Ka disa ditё qё njё nxёnёs 
mund tё ketё thjesht nevojё pёr tё dalё jashtё orёs sё mёsimit. Shumё mёsues efektivё 
krĳ ojnё njё “strehё tё sigurt” nё klasё, ku nxёnёsit mund tё punojnё nё mёnyrё tё 
pavarur,kur lind nevoja. 
Njё mjedis mёsimor qё inkurajon pjesёmarrjen e rregullt por lejon pёrjashtime, ka 
njё shans tё mirё pёr tё fi tuar besimin dhe investimin e tё gjithё nxёnёsve. 
-Nxёnёsin duhet ta vёshtrosh si njё arkitekt tё tё nxёnit tё vet
Kjo praktikё e re e tё mёsuarit kёrkon qё t’i nxisim nxёnёsit pёr tu kthyer nё ndёrtues 
tё dĳ eve tё veta.
Nxёnёsit duhet tё kalojnё nё njё plan veprimi konkret qoft ё nё mёnyrё individuale, 
ose nё grup. Tё nxёnit e kёsaj natyre kёrkon pёr nxёnёsit tё marrin rreziqe, tё mbajnё 
qendrime kritike pёr nje problem dhe situate konkrete, gjatё tё cilave u kёrkohet 
tё marrin vendime tё rёndёsishme. Nё kёtё kёndvёshtrim merr rёndёsi tё dorёs sё 
parё ndёrthurja e aktiviteteve mёsimore, integrimi i tyre ndёrlёndor dhe nёpёrmjet 
lёndёve mёsimore.
-Strategjitё dhe teknikat e tё nxёnit pёrshtaten me moshёn dhe natyrёn
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Strategjitё dhe teknikat e tё nxёnit marrin nё konsideratё tё nxёnit individual tё 
fёmĳ ёve  nё pёrshtatje me moshёn dhe sipas natyrёs sё tyre. Ato duhet t’u pёrgjigjen 
interesave dhe aft ёsive psiko-fi zike tё fёmĳ ёve. Objektivat mёsimore nёse u bёhen 
tё njohura nxёnёsve nё fi llim tё procesit tё mёsimit,ato i sigurojnё atyre orientime tё  
qarta tё arritjes pёr tё punuar drejt tyre dhe pёr tё qartёsuar qёllimin e veprimtarive 
tё shumellojshme tё tё nxёnit. 
Kjo procedurё ёshtё motivuese pёr nxёnёsit dhe gjithashtu i bёn tё qartё atyre 
kompleksitetin e procesit tё tё nxёnit, kuptohet nё pёrputhje me moshёn. Kur nxёnёsit 
ndёrgjegjёsohen se tё nxёnit nuk do tё pёrfshĳ ё vetёm rezultate tё tё njohurit, por 
edhe arsyetimin, zgjidhje tё problemit dhe shprehi tё shumta tё demostrimit, atёherё 
do tё kuptojnё se nuk mjaft on vetёm njё riprodhim i thjeshtё i materialit. Ata lipset tё 
jenё pjesmarrёs aktivё nё procesin e tё nxёnit pёr tё arritur rezultatet e parashikuara.
-Vlerёsimi 
Njё faktor tjetёr motivimi ёshtё edhe vlerёsimi. Ky i fundit nuk duhet tё kufi zohet 
vetёm nё fund tё mёsimit. Ai mund tё pёrdoret gjithashtu nё fi llim tё mёsimit pёr 
tё pёrcaktuar gatishmёrinё pёr tё nxёnё apo pozicionimin e duhur tё nxёnёsve dhe 
gjatё mёsimit  pёr tё drejtuar te nxёnit e tyre.
-Planifi kimi i orёs sё mёsimit
Planifi kimi i orёs sё mёsimit ёshtё njё proces sistematik pёr tё vendosur cfarё,sa 
dhe si do tё nxёnё nxёnёsit. Gjatё mёsimdhёnies,mёsuesit marrin njё vendim cdo 2 
minuta. Por kёto vendime, qё e bejnё mёsuesin tё mendojё vazhdimisht, janё pjesё e 
procesit vendimmarrёs qё karakterizon mёsimin.
Gjithashtu, mёsuesit marrin edhe vendime tё tjera, si ato qe kanё tё bёjnё me 
pёrmbajtjen e mёsimit, metodat e mёsimdhёnies, si pёr shembull shpjegimi, tё 
pyeturit, diskutimi etj.; mёsuesit ndjekin proceset e tё menduarit tё nxёnёsve, deri 
nё cfarё niveli “thellёsie” duhet ta cojnё mёsimin pёr tё zhvilluar tё menduarit e 
nivelit tё lartё tё nxёnёsve.
Tёrheqja dhe mbajtja e fi ksuar e vёmendjes duhet tё funksionojё gjatё gjithё orёs sё 
mёsimit. Nё tёrheqjen e vёmendjes ka rёndёsi edhe hyrja e mёsimit. Njё mёsim qe 
mbetet i paharruar nё mendjet e nxёnёsve , zakonisht fi llon me njё hyrje tё pazakontё.
T’u japёsh nxёnёsve dicka qё tё mos e harrojnё, pёrbёn njё nga sukseset e 
mёsimdhёnies. Nёse mёsuesi nuk arrin tё kapё interesat dhe imagjinatёn e nxёnёsve, 
duke tёrhequr vёmendjen e tyre, ai ka humbur pjesёn tjetёr tё mёsimit. Pavarёsisht 
nga fakti sa e rёndёsishme mund tё duket pёrmbajtja, ose sa  tё aft ё janё nxёnёsit, 
nёse interest e tyre nuk nxiten gjatё etapave mёsimore ata nuk ndihmohen pёr tё 
kuptuar pёrmbajtjen e lёndёs. Kur cёshtja qё trajtohet paraqitet apo shpjegohet mirё 
dhe me sukses, mёsimin qё vjen mё pas e bёn mё frymёzues sepse nxёnёsit janё tё 
gatshёm tё pёrfshihen aktivisht nё tё . Nje nxёnёs i motivuar fi ton dĳ e dhe shprehi 
tё reja mё shpejt se ai qe nuk ёshtё i motivuar.
-Mёnyra e paraqitjes sё temёs
Mёnyra se si paraqitet tema qё trajtohet, ёshtё po aq e rёndёsishme sa pёrmbajtja. 
Nё mёnyrё qё tё nxitet interesi dhe motivimi i nxёnёsve, mёsuesi duhet ta paraqesё 
atё me shumё shĳ e. Gjithsesi, kjo kёrkon qё tё besojё atё qё u mёson nxёnёsve dhe 
mё ё rendёsishme ёshtё qё ё mendohet pozitivisht pёr ta, tё pёrpiqet qё t’i aft ёsojё 
pёr njё pёrparim tё dukshёm nё tё gjitha drejtimet. Tema qё do tё trajtohet duhet 
tё pёrdoret pёr tё mbajtur tё ndezur, sё pari, vёmёndjen e nxёnёsve dhe, pastaj, tё 
thuhet shkurt ajo qё pritet tё jetё nё gjendje tё bёjё nxёnёsi nё fund tё veprimtarisё 
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mёsimore. Objektivat tё jenё tё kuptueshme dhe interesante pёr nxёnёsit, kjo ёshtё e 
domosdoshme. Gjithashtu mёnyra me tё cilёn mёsuesi komunikon objektivat duhet 
tё lidhet me nivelin intelektual tё nxёnesve. Mjeti mё i mirё pёr t’i pёrqendruar 
nxёnёsit nё mёnyre tё pranueshme ёshtё tё informohen pёr pёrfundimet e sjelljes 
qё pritet tё arrĳ nё nё fund tё mёsimit. Kёtё mund ta bejmё duke u treguar atyre nё 
fi llim tё mёsimit se cfarё presim prej tyre dhe sesi do tё demostrojmё zoterimin e 
njohurive, shprehive apo vlerave.
-Informimi pёr objektivat
 Informimi i nxёnёsve pёr objektivat, i ndihmon ata tё organizojnё te menduarit e tyre 
dhe tё pёrqendrohen nё aspektet mё kryesore tё tĳ . Kjo vё nё veprim procesin e tё 
nxёnit  dhe i pёrqendron nxёnёsit nё arritjen e pёrfundimeve tё sjelljes sё dёshiruar. 
Celёsi i suksesit tё kёtĳ  pёrbёresi mёsimor ёshtё tё shprehim qartё objektivat. Nё kёtё 
mёnyrё, zgjedhim fj alёt nё pershtatje me fj alorin dhe nivelin gjuhesor tё nxёnёsve. 
-Llojshmёria e mёnyrave tё mёsimdhёnies
Llojshmёria nё mёnyrat e mёsimdhёnies dhe veprimtaritё mёsimore (shpjegimi 
me tё gjithё klasёn,pyetjet dhe pёrgjigje, diskutimet nё grupe) nxitin tё menduarit 
dhe interesin e nxёnёsve. Ndryshimet nga mёsimi pamor nё atё gojor dhe ndarja e 
mёsimit nё pjesё tё ndryshme tё veprimtarive mёsimore janё tё rёndёsishme.
Planifi kimi i ndryshimeve nё mёnyrat e veprimtarive mёsimore e paraqet mёsimin 
nё permbajtje tё shumёllojshme,u jep nxёnёsve mundesinё tё pervetёsojnё shpejt nё 
menyra tё ndryshme materialin mёsimor. 
-Qendrimi i mesuesit
Qendrimi i mesuesit ka shumё rёndёsi nё zhvillimin e mёsimit. Pavarёsisht sa e 
mirёformuluar ёshtё pyetja, tek pergjigjja qe do tё merret nga nxёnёsit ka shumё 
ndikim tingellimi i zerit,shprehja e fytyres. 
Po ashtu levizja nёpёr klasё dhe ndihma qё u jep nxёnёsve nё vend qё tё rrĳ ё ulur,u 
jep nje mesazh nxёnёsve,pёr njё qendrim tё drejtё ndaj mёsimit. Entuziazmi dhe 
interesi i mёsuesit pёr lёndёn, durimi dhe sensi i humorit janё faktorё tё sigurt tё 
arritjes sё rezultateve pozitive.
Kujdesi dhe pёrpjekja qё mёsuesi tregon pёr pёrgatitjen e vet, tё mjeteve tё punёs 
ka ndikim pozitiv te nxёnёsit. Ata do tё kuptojnё se mёsuesi kujdeset pёr tё nxёnёt 
e tyre.
-Pёrdorimi i elektronikёs
Sipas studimeve,nё mjediset e tё nxёnit elektronik, me rritjen dhe shtimin e mjeteve 
multimediale mund te rritet motivimi pёr tё mёsuar. Programet kompjuterike, tё 
pёrshtatshme pёr zhvillimin e fёmĳ ёve pёrfshĳ nё udhёzime gojore tё thjeshta. 
Veprimtaritё kompjuterike nxitin zbulimin,eksplorimin, zgjidhjen e problemve dhe 
tё kuptuarit shkak-pasojё. Pёrmbajtja e programeve duhet tё jetё e pёrshtatshme dhe 
respektuese ndaj kulturave, moshave dhe aft ёsive tё ndryshme. 
-Zhvillimi i tё menduarit kritik e krĳ ues 
Aft ёsite e tё menduarit kritik dhe shprehitё e tё menduarit nuk fi tohen nё mёnyrё tё 
rastёsishme. Ato fi tohen gjatё njё procesi tё gjatё e tё vazhdueshёm, nё tё cilin fёmĳ ёt 
bёhen tё gatshёm pёr tё arsyetuar,kanё dёshirё pёr tё sfi duar idetё dhe mendimet e 
tё tjerёve duke u mbёshtetur nё argumente, si dhe dallojnё tё vёrtetёn kur ajo ёshtё 
vёrtet e tillё. Aft ёsitё e tё menduarit kritik, ashtu si dhe aft ёsia pёr t’i rёnё pianos 
ose pёr tё bёr not, duhet mёsuar nё mёnyrё tё drejtpёrdrejtё, nё terren konkret, 
nёn drejtimin e mёsuesit. Themi se njё nxёnёs mendon nё mёnyre kritike kur ai 
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ёshtё I aft ё tё organizojё ide, tё analizojё njё problem, tё krĳ ojё, tё eksperimentojё, 
tё vlerёsojё ne menyrё logjike. Kёto aft ёsi nxёnёsi I fi ton kur krĳ ohet njё mjedis I tё 
nxёnit ndёrveprues. Ёshtё detyra e mёsuesit tё krĳ ojё atmosferёn e pёrshtatshme pёr 
tё arritur nxёnёsi aft ёsitё e lartpёrmendura. 
-Edukimi global 
Nxёnёsit sot pёrballen me njё shoqёri qё bёhet gjithnjё e mё shumё globale nё thelb 
dhe qё ndikohet thellёsisht nga vendimet dhe ngjarjet qё ndodhin larg pranisё sё 
tyre. Po  kёta nxёnёs janё nё mёnyrё tё vazhdueshme nёn presionin e ndryshimeve tё 
prirjeve globale kulturore, shoqёrore,politike,ekonomike,teknologjike dhe mjedisore 
qё ndodhin shumё shpejt. Nё kёto kushte arsimi ynё duhet tё synojё tё pёrgatisё 
nxёnёs tё aft ё tё jetojnё dhe tё perballojnё kёtё botё globale gjithnjё nё rritje dhe tё 
jenё qytetare pjesemarrёs aktivё, qё kontribuojnё pёr njё tё ardhme mё tё mirё.
 Edukimi global nxit mёsuesit dhe nxёnёsit tё bёjnё njё shikim tё gjerё tё problemeve 
dhe cёshtjeve. Filozofi a e edukimit global, nё qendёr tё saj ka nxёnёsit dhe tё nxёnit e tĳ . 
Si rrjedhim, nxёnёsi duke qenё nё qendёr ndjehet i vlerёsuar,i motivuar dhe pёrgjegjёs 
pёr sjelljen e vet. Edukimi global respekton nevojat e mjedisit,paqen,drejtёsinё dhe 
tё drejtat e njeriut pёr tё gjithё nёpёrmjet rrugёve dhe mёnyrave pozitive pёr tё 
arritur te nxёnёsit nё vendet e zhvilluara dhe nё tё gjithё botёn. Ai e kapёrcen lenden 
dhe moshёn dhe duke u pёrqendruar te krĳ mi i qytetarёve global,i shtohet dhe 
bashkangjitet cdo lende dhe kurrikuli. Nxёnёsi pёrmes edukimit global pёrfshihet 
nё mёnyrё aktive nё procesin e nxёnies,ka tё drejtё tё marrё nisma dhe tё bashkojё 
nisma,tё marrё vendime, tё vendos rregulla, tё krĳ ojё marrёdhёnie tё reja. 
-Mёsimdhёnia tematike 
Mёsimdhёnia tematike ёshtё gjithepёrfshirёse. Mё e shfaqur kjo lloj mёsimdhёnieje 
ёshtё nё moshat e ulёta shkollore kur kurrikulat zhvillohen me grup lёndёsh. Mёsimi 
tematik ёshtё shumё i gjerё. Ai pёrfshin hapёsira brenda dhe jashtё mjedisit shkollor. 
Duke pasur nё thelb punёn nё grup dhe duke nxitur kёrkimin dhe hulumtimin mban 
nxёnёsit tё aktivizuar fi zikisht, mendёrisht dhe emocionalisht. Nxёnёsit shfaqin tё 
gjithё potencialin e tyre.
Nxёnёsit do t’i pёrgjigjen dhe do tё ndjekin njё mёsues i cili demostron udhёheqjen 
arsimore nё klasё. 
Ky lloj i lidershipit fi llon me pёrsosmerinё nё pёrgatitjen e kurrikulumit dhe caktimin 
gjithpёrfshirёs. Paketimi i dites ose orёs me mёsime dhe aktivitete qё angazhojnё dhe 
stimulojnё nxёnёsin do tё garantojnё qё ata tё qendrojnё tё pёrfshirё e tё pёrqendruar 
nё detyrat qё kanё pёr tё bёrё.
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Si të bëhemi mësues të suksesshëm

Matilda Musta
Msc. Biologji

Gjimnazi ”Mustafa Hoxha”, Fier

Abstrakt

Ne shpesh dëgjojmë se mund të mësojmë nga çdokush.Nga njerëzit e suksesshëm,ne 
mësojmë se çfarë të bëjmë; nga njerëzit jo të suksesshëm,ne mësojmë se çfarë nuk duhet të 
bëjmë. Mësuesit tashmë e dinë që sarkazma nuk duhet të përdoret në klasë,nuk duhet t’u 
bërtasin fëmĳ ëve,nuk duhet të debatojnë me adoleshentët para shokëve të tyre,etj.Ne nuk 
kemi nevojë të vëzhgojmë orën mësimore të një mësuesi joproduktiv për ta mësuar këtë.Por 
ne gjithmonë mund të mbledhim ide të mira nga edukues me përvojë. Nëse do ta shohim 
këtë nga një tjetër këndvështrim:nëse mësimdhënia do të ishte një test me e vërtetë/e gabuar, 
ne mund të rrisim rezultatet tona duke parë mbi supet e një kolegut tonë jo të suksesshëm 
dhe të zgjedhim përgjigjet e kundërta për çdo pyetje.Megjithatë,të punosh me nxënësit nuk 
është asnjëherë aq e lehtë sa t’u përgjigjesh pyetjeve me po ose jo,mirë ose keq,e vërtetë ose 
e gabuar.Mësimdhënia është më e ngjashme me një test subjektiv.Në këtë rast nuk do të na 
ndihmojë dhe aq kopjimi prej dikujt tjetër.
Megjithëse ne mund të mos pajtohemi me gjithçka në testin më të mirë, gjithsesi mund të 
mësojmë prej tĳ . Në fund të fundit,ne ndoshta do të dëshironim të shikonim disa ide të reja që  
mund t’i ndërtojmë.Edukuesit të cilët dëshirojnë të promovojnë mësimdhënien e mirë gjejnë 
vlerë në shqyrtimin se çfarë bëjnë mësuesit e suksesshëm që nuk e bëjnë mësuesit e tjerë.Një 
sfi dë në çdo profesion është aft ësia për të refl ektuar me kujdes.Ata të cilët e dinë se si të sillen 
me të tjerët dhe se si të tjerët e perceptojnë sjelljen e tyre punojnë në mënyrë më efi kase. Ne të 
gjithë përpiqemi ta fi tojmë këtë aft ësi por shpesh dështojmë.Në përgjithësi të gjithë drejtorët 
dhe mësuesit  kanë idenë se po punojnë mirë por realisht vetëm një pjesë e tyre e bën këtë 
gjë pavarësisht se ata janë duke bërë më të mirën e mundshme.Megjithatë shumë prej tyre 
shprehin gadishmërinë për të mësuar metoda më të mira për të patur sukses.
Edukuesit e shquar e dinë se nëse një shkollë ka mësues shumë të mirë ajo është një shkollë 
shumë e mirë. Mësuesit janë gurthemeli i madhështisë së shkollës.Nëse cilësia e mësuesve të 
një shkolle bie,në të njëjtën mënyrë do të bjeri edhe vlerësimi i nxënësve për atë shkollë.Që 
nga cikli i ulët  e deri në shkollë të mesme, cilësia e mësuesve përcakton këndvështrimin tonë 
për cilësinë e shkollës.

• Programet shkojnë e vĳ në
Përmirësimi i shkollës aktualisht është një koncept shumë i thjeshtë. Megjithatë, 
si shumë koncepte të thjeshta,nuk është e lehtë për t’u arritur.Ka dy mënyra për 
të përmirësuar në mënyrë të konsiderueshme një shkollë: të merrni mësues të 
përgatitur dhe të përmirësoni mësuesit aktual. Ne mund të shpenzojmë një pjesë të 
madhe të kohës dhe  energjisë duke parë për programe që do të zgjidhin problemet 
tona,por shpesh ato nuk sjellin përmirësimin apo rritjen që ne kërkojmë. Në vend të 
saj,ne duhet të fokusohemi në atë që me të vërtetë ka rëndësi.Kjo nuk ka lidhje me 
programet;ka lidhje me njerëzit.Kjo nuk do të thotë se asnjë program nuk mund të 
inkurajojë apo mbështesë përmirësimin e njerëzve brenda shkollës tonë.Secili prej 
nesh mund të mendoj për shumë inovacione që janë konsideruar si zgjidhje për 
edukimin.Shpesh presim që këto risi të zgjidhin të gjitha vështirësitë tona.Kur ato 
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nuk e bëjnë,ne i shikojmë si një problem. Megjithatë, asnjë program nuk sjell në thelb 
këtë përmirësim.Nëse do të kishte programe të tilla, ato tashmë do të përdoreshin 
në shkolla.Kujtoni se janë njerëzit dhe jo programet,ato të cilat përcaktojnë cilësinë 
e një shkolle.
 Çështja nuk qëndron te fakti se çfarë bëni por se si i bëni gjërat

Të gjithë mësuesit janë të vetëdĳ shëm se nxënësit e tyre kanë nevoja individuale. 
Edukuesit duhet të jenë po aq të vetëdĳ shëm se pjesëtarët e stafi t mësimor gjithashtu 
ndryshojnë në aft ësitë dhe qasjet e tyre individuale.Edhe nëse arena është menaxhimi 
i klasës apo teknikat mësimore, edukuesit produktiv fokusohen te njerëzit, jo tek 
programet.Ata i shohin programet si një zgjidhje vetëm kur ato sjellin më të mirën 
te mësuesit.Po sjellim një shembull për diskutimin mbi lavdërimet dhe shpërblimet 
e nxënësve.Si shumë çështje,meritat e kësaj metode nuk mund të përcaktohen vetëm 
nga diskutimi.Disa prej mësuesve tanë më të mirë i lavdërojnë apo shpërblejnë 
nxënësit e tyre,gjë të cilën e bëjnë edhe mësuesit më pak produktiv.Ajo që ka rëndësi 
nuk qëndron te fakti se nëse mësuesit e aplikojnë apo jo këtë metodë,por sa në mënyrë 
të përshtatshme dhe efi kase e aplikojnë atë.Pothuajse të gjithë mësuesve mund t’ju 
ketë ndodhur që ora e mësimit të mos jetë zhvilluar në nivelin e duhur.Një mësues i 
përgatitur tërheq vëmendjen e klasës duke i mbajtur të gjithë nxënësit të magjepsur 
pas mësimit,jep një informacion të rëndësishëm në një mënyrë që ka kuptim,duke 
hedhur themelin për të nxënët aktiv.Nëse ju do ta vëzhgonit shkarazi atë klasë ku po 
zhvillohet “një orë  mësimore e dobët” ,ju do të shikonit se nxënësit e kanë humbur 
përqëndrimin në mësim dhe janë duke folur me njëri-tjetrin.Ndërsa mësuesi sillet 
kot nëpër klasë.Në këtë rast nuk janë praktikat që kanë nevojë për ndryshim por 
personi vetë.Mësuesi duhet të njohë nevojën për t’u përmirësuar.
• Fuqia e pritshmërive
Çdo mësues përpiqet të bëje më të mirën e tĳ  në menaxhimin e  klasës gjatë proçesit 
mësimor. Një menaxhim i mirë i klasës është i domosdoshëm për mbarëvajtjen e të 
nxënit. Të gjithë mësuesit duan që nxënësit e tyre të sillen mirë në klasë.Si arrĳ në 
mësuesit e suksesshëm ta menaxhojnë klasën në mënyrën e duhur?Çfarë bëjnë ata 
ndryshe nga mësuesit e tjerë? Mësuesit e mirë fokusohen te pritshmëritë.Mësuesit 
e tjerë  fokusohen te rregullat ndërsa ata që janë më pak produktiv  fokusohen te 
pasojat që vĳ në nga thyerja e rregullave.
 Pritshmëritë

Mësuesit e mirë janë shumë të qartë lidhur me mënyrën se si duhet të trajtojnë 
sjelljen e nxënësve.Ata vendosin pritshmëri të qarta që në fi llim të vitit shkollor dhe 
i ndjekin ato në mënyrë të vazhdueshme.Për shembull, një mësues duhet të ketë 
parasysh këto tre udhëzime:
1.Të jetë i respektueshëm.
2.Të jetë i përgatitur.
3.Të respektojë orarin.
Çelësi i suksesit është vendosja e pritshmërive dhe themelimi i lidhjeve mësues-
nxënës kështu që nxënësit do të kërkojnë t’i përmbushin këto pritshmëri. Një mësues 
i mirë nuk fokusohet te mendimi se “Çfarë duhet të bëjë unë, në rast se një nxënës 
sillet keq  gjatë mësimit?”Ata presin sjellje të mirë prej nxënësve dhe në përgjithësi 
kjo është ajo që mësuesit  marrin prej nxënësve.
 Rregullat

Shkolla dhe rregullat qëndrojnë gjithmonë bashkë. Rregullat themelojnë një strukturë 
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të nevojshme për jetën e përditshme shkollore.Cili nga ne do të donte të jepte mësim 
në një shkollë pa rregulla?Nga ana tjetër dhe rregullat kanë disavantazhet e tyre.Për 
një gjë,rregullat në shkollë shpesh fokusohen te sjelljet e padëshirueshme me rezultate 
të parashikueshme.Për shembull,gjatë orës së mësimit një nxënës ngatërrestar godet 
me topa letre një shokun e tĳ  të klasës dhe mësuesi i nxitur nga ky veprim ndërpret 
mësimin për t’i folur  nxënësit në fj alë. Më pas mësuesi i drejtohet gjithë klasës duke u 
thënë:”Nuk dua të shoh më veprime të tilla në klasë” dhe për çudi pas kësaj komande 
edhe nxënësit e tjerë që ishin të përqëndruar në mësim fi llojnë të gjuajnë njëri-tjetrin 
me topa letre.Nxënësit tanë më sfi dues kanë tendencë të jenë në kundërshtim me 
natyrën.Në fakt,ekziston një prirje e kundërt te secili prej nesh."Nuk dua të dëgjoj më 
asnjë zhurmë”,cili prej nxënësve duke e dëgjuar këtë, nuk nxitet për të bërë zhurmë? 
E megjithatë, derisa ata e dëgjuan komandën nuk do ta kishim shkuar fare në mendje 
për të bërë zhurmë.
 Pasojat

Nga vetë natyra e tyre ,rregullat ndajnë kufi rin ndërmjet të pranueshmes dhe 
të papranueshmes dhe ato i bashkangjitin pasojat me sjelljen e keqe.Ne jemi të 
familjarizuar me këtë sistem duke sjellë si shembull sportet konkurruese.Gjyqtari 
i ndeshjes jo vetëm që vë në dukje thyerjen e rregullave nga skuadrat që luajnë por 
jep edhe penallti si rezultat i shkeljes së rregullave.Ata që thyejnë rregullat duhet 
të paguajnë çmimin.Qëllimi i këtĳ  sistemi sigurisht është inkurajimi i lojtarëve për 
të zbatuar rregullat e lojës. Gjithashtu,një qëllim i pasojave të lidhura me sjelljen e 
padëshirueshme në shkolla është inkurajimi i nxënësve që të zbatojnë rregullat e 
shkollës.
 Vendosja e pritshmërive që në fi llim të vitit shkollor

Një vit shkollor është si një udhëtim që merr  drejtime nga më të ndryshmet.Emocioni 
i nisjes së një viti të ri shkollor siguron mundësitë për të rivendosur pritshmëritë 
dhe për të sjellë ndryshime.Edhe nëse kemi dhënë të njëjtat lëndë dhe në të njëjtat 
klasa për vite me rradhë,fi llimi i shkollës është një mundësi e re për ta çuar përpara 
mësimdhënien tonë.Nëse ne e bëjmë të qartë që në fi llim atë çka presim nga 
nxënësit; që ata të vĳ në të përgatitur në orën e mësimit,të jenë të përgjegjshëm dhe 
të respektojnë orarin ,atëherë ne mund ta nisim me këmbën e mbarë vitin shkollor 
dhe të ecim përpara.Këto pritshmëri  duhet të formulohen qartë,të fokusohen në të 
ardhmen dhe të jenë vazhdimisht në ngritje.Të gjithë mësuesit mund ta realizojnë 
këtë.Për të qenë mësues të suksesshëm,ata duhet të përcaktojnë pritshmëritë për 
nxënësit e tyre dhe për veten.
• Mos iu përgjigjni menjëherë sjelljes së padëshiruar të nxënësve pa u 
menduar për përgjigjen që do të jepni
Kemi vënë re se një pjesë e mësuesve sillen shumë ashpër  me nxënësit në rastet 
kur ata shfaqin sjellje të padëshirueshme në klasë. Ndodh shpesh që mësuesit të 
mërzitur nga nxënësit problematik të thonë pa dashje gjëra të cilat nuk do t’i kishin 
thënë në rast se do të kishin refl ektuar mbi përgjigjen që do të jepnin.Çfarë duhet të 
bëjnë mësuesit në mënyrë që këto sjellje të nxënësve të mos përsëriten më? 
Së pari, mësuesi duhet ta shpërfi llë këtë sjellje në momentin kur ajo ndodh gjatë 
proçesit mësimor duke e privuar nxënësin nga vëmendja që ai kërkon.Së dyti, 
mësuesi duhet të fokusohet në parandalimin e sjelljeve të padëshirueshme në të 
ardhmen duke lënë mënjanë ato çfarë kanë ndodhur.Së treti, mësuesi duhet të 
presë momentin e duhur për t’u marrë me një nxënës problematik ,pas proçesit 
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mësimor dhe pa praninë e të tjerëve.T’i lësh kohë vetes për t’u menduar përpara se 
të thuash diçka na ndihmon që të gjejmë rrugën e duhur.Një taktikë të cilën mësuesit 
e përdorin shpesh në një përpjekje për të ndikuar në sjelljen e nxënësve problematik 
është paralajmërimi se do të marrin në telefon  prindërit e tyre.Edhe pse pyetje të tilla 
si:”A doni që të marrë në telefon prindërit tuaj”? apo “Çfarë do të thonin prindërit 
tuaj nëse unë i marrë në telefon”? mund të kenë një ndikim të menjëhershëm dhe 
afatshkurtër, ndodh që ato e humbasin shpejt fuqinë e tyre.Një strategji më efektive 
është që të shkosh përpara,të telefonosh prindërit e tyre dhe t’u kërkosh ndihmë 
pa i informuar vetë nxënësit.Për një arsye,kjo na jep mundësinë për të treguar  të 
parët anën tonë të historisë.Nëse ne do t’i informonim nxënësit për telefonatën kjo 
do t’u lejonte atyre që t’u jepnin prindërve një version tjetër të historisë, duke e bërë 
prindin që t’i kundërvihet mësuesit.Një metodë tjetër në të cilën bazohen mësuesit 
me përvojë  është që të merresh me nxënësit problematik në mënyrë individuale. 
Disiplinimi i klasës si një grup afi rmon marrëdhëniet e tyre me njëri-tjetrin dhe i 
drejton ata kundër mësuesit.Një klasë sfi duese shpesh përfshin një grup nxënësish 
të cilët janë më të vështirët për nga natyra.Irritimi ynë mund të na çojë të mendojmë: 
”Kjo është një klasë e keqe”,por në një analizë të mëtejshme ne mund të identifi kojmë 
një numër më të vogël të nxënësve që janë problemi.Shumicën e kohës,klasat tona 
kanë shumë nxënës që sillen mirë dhe që duan të mësojnë.Një mësues që përballet 
me katër nxënës ngatërrestar të cilët rregullisht e mbështesin njëri-tjetrin, mund të 
nxitet për t’u telefonuar prindërve të tyre.Por kini kujdes ndaj kësaj metode.Është 
e vështirë ta çosh numrin nxënësve të padisiplinuar në klasë nga katër në zero. Një 
objektiv shumë më i realizueshëm është ulja e numrit të nxënësve nga katër në tre dhe 
më pas të punosh për ta çuar numrin nga tre në dy e kështu me rradhë. Në këtë rrugë 
graduale,ne nuk duhet të merremi që në fi llim me nxënësit më të vështirë.Në vend 
të kësaj,kontaktoni me prindërit e nxënësit i cili ka më tepër mundësi që të preket 
nga kjo telefonatë.Nëse ky nxënës u tregon të tjerëve që ju keni telefonuar prindërit 
e tĳ , ata do të marrin mesazhin se ju po ndërmerrni hapa për të adresuar sjelljen e 
keqe dhe se kjo mund të ketë një efekt pozitiv ngacmues.Veç kësaj, ndryshimi i plotë 
i këtĳ  nxënësi zvogëlon ndikimin e liderit tek anëtarët e tjerë të grupit.Duke punuar 
me nxënësit një nga një, ju mund të vendosni ekuilibrin në klasë ku shqetësimet të 
jenë minimale.
• Parandalimi kundrejt hakmarrjes 
Edhe në shkollat më të mira me mësuesit dhe nxënësit më të përgatitur ndonjëherë 
shfaqen probleme.Këtu do ta përqëndrojmë vëmendjen te ana e errët e forcës.Çfarë 
bën një mësues i mirë kur një nxënës nuk sillet mirë në klasë?Si reagojnë ata kur gjërat 
nuk shkojnë ashtu siç duhet? Në rastet kur një nxënës sillet keq gjatë mësimit,një 
mësues i mirë duhet të ketë një synim: të pengojë që kjo sjellje të ndodhë sërish. 
Mësuesit e tjerë kanë një synim tjetër: hakmarrjen. Mësuesit efektiv  përpiqen ta 
parandalojnë sjelljen e padëshiruar të nxënësve,ndërsa ata joefektiv fokusohen te 
ndëshkimi që do t’i japin nxënësit/nxënëses që e bën atë sjellje.Nuk ka rëndësi se sa 
ashpër mund ta ndëshkojmë një nxënës për sjelljen e tĳ  jo të mirë në klasë, rëndësi ka 
që kjo sjellje të ndryshojë në të ardhmen dhe të mos përsëritet më.
 Dërgimi i nxënësve problematik në drejtori

Le të shqyrtojmë se si mësuesit mund të dëshirojnë që të sillet një nxënës pas 
një mbledhjeje disiplinore me drejtorin e shkollës.  Mësuesit joproduktiv duan 
që nxënësit të dalin të mërzitur nga zyra e drejtorit.Mësuesit produktiv duan që 
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nxënësit të bëhen më mirë kur largohen prej saj.Nxënësit inatosen kur shkojnë atje.
Në fakt,kjo është arsyeja kryesore se përse mësuesit i dërgojnë nxënësit në drejtori. 
Nxënësit e inatosur janë një problem, jo një zgjidhje.Sigurisht, mësuesit kanë të drejtë 
të marrin mbështetje nga drejtori në çështjet disiplinore.Por mësuesit efektivë kanë 
një kuptim të qartë se çfarë përfshin kjo mbështetje. Shpesh ndodh që kur një nxënës 
problematik dërgohet në drejtori nga mësuesit,pavarësisht se ai mund të mbahet 
një orë atje dhe të marrë ndëshkimin e merituar ,largohet nga zyra i pashqetësuar.
Madje dhe kur shokët e pyesin se:”Çfarë ndodhi në drejtori”?, ai i përgjigjet: ”Asgjë 
nuk ndodhi“.Mësuesit efektivë  e kuptojnë se ajo që ka rëndësi nuk është fakti se si 
nxënësi largohet nga zyra e drejtorit dhe se çfarë ai raporton tek shokët e tĳ ,por se 
si ky nxënës do të sillet në të ardhmen.Këta mësues nuk kanë nevojë për drejtorin 
që të përdorë  shpatën e hakmarrjes në emër të tyre.Ata kanë nevojë për drejtorin 
për të përforcuar pritshmëritë e tyre për sjelljen e nxënësve dhe për të mbështetur 
përgjigjet e tyre ndaj sjelljes jo të mirë.Në fakt, ata mirëpresin gjithë ndihmën që 
mund të marrin!
 Teknikat magjike të mësuesit

Ndonëse mbështetja e drejtorit të shkollës është gjithmonë e dobishme në të tilla 
raste,një mësues i aft ë i bën pyetjen vetes: ”Çfarë mund të bëjë një mësues kur 
nxënësi sillet keq?”Nëse do të listojmë opsionet atëherë ato do të ishin:kontakti me 
sy, afrimiteti, dërgimi në zyrën e drejtorit, ndëshkimi me anë të teknikës së kohës 
bosh,diskutimi me nxënësin,të bërtiturit, shpërfi llja,vënia në siklet, lavdërimi i 
nxënësve të cilët tregojnë sjellje pozitive,etj.Këto opsione përfshĳ në teknikat magjike 
të përdorura nga çdo mësues.Cila prej këtyre teknikave funksionon gjithmonë? 
Përgjigja është e qartë:asnjëra prej tyre.Nuk ekziston një teknikë e vetme që të jetë 
gjithmonë efektive.Në përgjithësi mësuesit përdorin të njëjtat teknika ndëshkuese 
kundrejt nxënësve që nuk sillen mirë në orën e mësimit.Një mësues i mirë nuk duhet 
të përdorë  më tepër se dy teknika ndëshkuese në një ditë ndërkohë që ka mësues 
të cilët mund t’i përdorin këto teknika disa herë brenda një ore mësimore dhe duke 
tentuar të shkojnë tek ato më të ashprat. Disa opsione që ne shfaqëm në listën e 
mësipërme si: të bërtiturit,të debatuarit dhe poshtërimi(sarkazma) meritojnë një 
vëmendje të veçantë. Lind pyetja:”A janë ato të përshtatshme për t’u përdorur në 
klasë?” Përgjigja është: jo,përdorimi i tyre nuk ka efekt tek nxënësit ndaj një mësues 
i mirë duhet të zgjedhë teknikat e duhura dhe që japin rezultat.
 Respektoni nxënësit, prindërit e tyre dhe veten tuaj

Si edukues ,ne e dimë se sa e rëndësishme është respektimi i nxënësve pavarësisht 
mënyrës se si ata sillen.Ne e bëjmë këtë për interesin e nxënësve tanë sepse përndryshe 
ata nuk do të kishin progres.Po ashtu të njëjtin respekt duhet ta shprehim dhe me 
prindërit e tyre.Arsyeja se përse duhet t’i trajtojmë ata me respekt është jo vetëm 
në interesin e tyre por dhe në interesin tonë. Mendimi se nuk je sjellë në mënyrën 
e përshtatshme me një nxënës apo prind të nxënësit të bën të ndihesh keq.Edhe në 
rastet kur jemi të stresuar me ta ,duhet të përpiqemi të tregojmë profesionalitetin 
tonë.
 Të gjithë nxënësit në anën e mësuesit

Supozojmë se në një klasë të përbërë nga 25 nxënës,24 prej tyre rrinë shumë mirë në 
orën e mësimit ndërsa njëri prej tyre është i pasjellshëm dhe nuk bashkëpunon me 
mësuesin.Në këto kushte këta  24 nxënës që sillen mirë janë në anën e mësuesit dhe 
ata kërkojnë nga mësuesi që të ndërmarrë hapa në mënyrë që ky nxënës problematik 
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ta ndryshojë sjelljen e tĳ .Megjithatë duke qenë se ky nxënës është një prej tyre ata kanë 
pritshmëri të veçanta.Ata duan që ky nxënës ta ndryshojë sjelljen në klasë  por duan 
që mësuesi i tyre të sillet me të në mënyrë profesionale dhe të respektueshme.Nëse 
mësuesi do të sillet me këtë nxënës të pasjellshëm në mënyrë jo dhe aq profesionale 
atëherë një pjesë e nxënësve të klasës do të mbajnë anën e shokut të tyre dhe 
kështu humbet besnikëria ndaj mësuesit.Nëse kjo mënyrë e të sjellurit të mësuesit 
ndaj nxënësve me sjellje problematike  do të ndodhte më shpesh atëherë asnjë prej 
nxënësve të klasës nuk do të mbante anën e mësuesit.Në përgjithësi nxënësit dinë 
të bëjnë dallimin midis të mirës dhe të keqes dhe ata duan që mësuesit e tyre të 
sillen në mënyrën e duhur me shokët e papërgjegjshëm. Nëse ju do të përgjigjeni 
gjithmonë në mënyrën e përshtatshme dhe profesionale atëherë të gjithë nxënësit do 
t’ju mbështesin juve.Por në momentin që ju nuk e bëni këtë atëherë do të humbisni 
disa prej nxënësve që ju mbështesin dhe do të jetë e vështirë për të rifi tuar besimin e 
tyre.Kjo ndihmon në ruajtjen e dinjitetit tuaj ,veçanërisht kur jeni nën presion,e cila 
është një aft ësi kritike për mësuesit.Çdo mësues e kupton se humbja e besimit është 
diçka e vështirë për t’u rregulluar. Përpjekjet tona për ta rindërtuar këtë besim janë 
më produktive kur ne fokusohemi më tepër në të ardhmen se sa në të kaluarën.

• Mësuesi duhet të ketë pritshmëri  të larta për nxënësit  por edhe për veten 
e tĳ 
Ne gjithmonë duhet të punojmë për t’i angazhuar nxënësit tanë.Nëse nxënësit nuk 
përqëndrohen në mësim,atëherë ne duhet t’i bëjmë pyetjen vetes se çfarë mund të 
ndryshojmë në mësimdhënien tonë.Është e lehtë për një mësues të vendosi pritshmëri 
të larta për nxënësit e tĳ  por sfi da qëndron në fokusimin te performanca jonë,duhet 
të kërkojmë edhe më tepër prej vetes tonë.Nëse  mësuesve të niveleve të ndryshme u 
caktohet që t’u japin nxënësve një detyrë apo t’u zhvillojnë një test,në rast se nxënësit 
do të dalin dobët (gjë e cila mund t’i ndodhi edhe mësuesit më të përgatitur); kë 
duhet të fajësojë për këtë një mësues i mirë?Një mësues i aft ë  në këtë rast fajëson 
veten e tĳ  ndërsa një mësues jo dhe aq i përgatitur do të fajësojë nxënësit,prindërit 
e tyre,mësuesin që u ka dhënë mësim në vitin e mëparshëm,administrimin e 
shkollës,etj. Një mësues i aft ë vazhdimisht bën përpjekje për t’u përmirësuar dhe 
fokusohet në atë të cilën ai mund ta kontrollojë: performancën e tĳ .Është e qartë 
që një mësues i përgatitur e pranon përgjegjësinë kur nxënësit dalin dobët në një 
detyrë apo test që u bëhet.Të pranosh përgjegjësinë e rrit nivelin e produktivitetit 
të mësuesve dhe si përfundim kjo do të ndikojë tek nxënësit.Pra, ne mësuesit jemi 
faktori  i cili mund të infl uencojë lehtësisht dhe në mënyrë produktive tek nxënësit 
tanë.Suksesi në arsim por dhe në çdo profesion tjetër arrihet duke u fokusuar më 
parë tek vetja jonë.
• Së pari fokusohuni tek nxënësit
Fokusimi te nxënësit ju ndihmon së pari që të mbani një qëndrim pozitiv.Kjo 
gjithashtu ju ndihmon të ruani praktikat dhe zakonet që e mbështesin punën tuaj.
Fatkeqësisht mësuesit që tregojnë përkushtim ndaj punës dëgjojnë t’u thuhen 
komente të tilla si:”Përse ke ardhur kaq shpejt në shkollë?” apo “Përse e vret mëndjen 
kam shumë”? Pyetje të tilla shkaktojnë dekurajim, veçanërisht te mësuesit e rinj në 
profesion.Ndërsa viti kalon dhe çdo njeri në shkollë e ndjen gjithnjë e më shumë 
lodhjen, atëherë fi llon të kuptosh se përse i përkushtohesh kaq shumë punës.Një 
nga gjërat më të mira të të qenit mësues është se mësimdhënia ka shumë rëndësi 
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dhe është ajo që bën diferencën, veçanërisht për nxënësit.Fokusimi te nxënësit dhe 
vendosja e tyre në vend të parë, i ndihmon mësuesit që të bëjnë zgjedhjet e duhura 
çdo ditë mësimore dhe përgjatë gjithë vitit shkollor.Përgatitja e një mësuesi duket 
dhe në faktin se sa vizionar është ai/ajo,sa të larmishme janë metodat dhe strategjitë e 
mësimdhënies që përdor në orën e mësimit, çfarë mjetesh përdor për të zhvilluar një 
orë mësimi model,si e organizon klasën,etj.Një ndër shenjat dalluese të  mësuesve 
të suksesshëm është se ata krĳ ojnë një atmosferë pozitive në shkollat dhe klasat e 
tyre.Ka shumë gjëra që mund ta mërzisin mësuesin në punën që ai bën: një prind i 
zhgënjyer,një nxënës problematik,burime të kufi zuara(baza materiale),etj.Ky është 
aktualiteti i profesionit dhe i jetës.Një mësues i mirë trajton çdo njeri me respekt 
dhe çdo ditë.Ju mund të mos i pëlqeni të gjithë nxënësit tuaj por duhet të hiqeni 
sikur i doni ata.Nëse ju nuk do të silleni sikur i pëlqeni, atëherë nxënësit tuaj do të 
mendojnë se ju nuk interesoheni për ta edhe nëse ju e bëni.Dhe nëse silleni sikur i 
pëlqeni ata,atëherë ndjenjat tuaja të vërteta ndaj tyre do të jenë të parëndësishme.
Mendoni për mësuesit të cilët ju i admironi më shumë.A mendoni se ka nxënës të 
cilët ata i pëlqejnë më pak se të tjerët? Sigurisht që po.Por le të shtrojmë pyetjen: 
Si sillen këta mësues me nxënësit që i pëlqejnë më pak se të tjerët?Ata i trajtojnë 
këta nxënës njësoj si të gjithë nxënësit e tjerë.Çdo nxënës duhet të jetë nxënësi juaj i 
preferuar.Edhe nëse e pëlqeni apo jo një nxënës, ju duhet të silleni sikur e pëlqeni atë.
Sjelljet tona janë më të dukshme se sa besimet tona.
 Së dyti fokusohuni tek kolegët

Në ditët e sotme,mësuesit kanë më tepër bashkëpunim me njëri-tjetrin se sa kishin 
në të kaluarën. Ata punojnë si skuadra, koordinohen sipas nivelit të klasës dhe 
planifi kojnë si katedra.Si në të kaluarën ashtu dhe në të tashmen, është e natyrshme 
të vlerësojmë ndërveprimet joformale me kolegët tanë.Ne tërhiqemi nga njëri-tjetri 
gjatë orës së pushimit dhe mbledhjeve që zhvillohen në shkollë.Ne bisedojmë me 
kolegët tanë rreth një nxënësi problematik,shkëmbejmë ide mësimore ose thjesht  
marrim vesh lajmet e reja nga familjet e njëri-tjetrit.Në disa raste, ky shoqërizim 
mund të fi llojë të ndërhyjë në përgjegjësitë tona mbikëqyrëse.Ne e kuptojmë se mund 
të jetë më e mirë dhe më e sigurt për nxënësit nëse ecim rreth oborrit të shkollës të 
ndarë nga njëri-tjetri. Shkolla do të jetë më e qetë dhe e rregullt nëse ne monitorojmë 
seksione të ndryshme.Mësuesit duhet t’i rezistojnë dëshirës për shoqërizim kur 
ata janë duke monitoruar shkollën.Ata e dinë vlerën e ndërveprimit me mësuesit e 
tjerë  dhe prandaj i konsiderojnë kolegët e tyre si grupin e dytë më të rëndësishëm të 
njerëzve në shkollë.

• Fuqia e shpërblimit 
Mësuesit e suksesshëm i trajtojnë nxënësit e tyre me respekt.Në veçanti ,ata e kuptojnë 
fuqinë e shpërblimit.Të mësosh se si mund t’i shpërblesh nxënësit mund të jetë një 
sfi dë për shumë prej nesh.Si mësues,neve na duket e lehtë ta shpenzojmë kohën duke 
parë se çfarë është gabim,vënia në dukje e gabimeve dhe fokusimi te keqkuptimet.
Megjithatë,një mësues i mirë gjen rastin kur nxënësit i bëjnë gjërat në rregull dhe di 
si t’i shpërblejë ata në mënyrë që të vazhdojnë t’i bëjnë gjërat në rregull.
 5 strategjitë që ndihmojnë në shpërblimin e punës 

Këto elemente  janë të rëndësishme nëse duam që përpjekjet tona për shpërblim 
të kenë ndikimin e tyre më pozitiv.Që të jetë efektiv,shpërblimi duhet të jetë 
autentik,specifi k,i menjëhershëm,i pastër dhe privat.Le t’ua aplikojmë këto 
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karakteristika të përgjithshme specifi kave të motivimit dhe shpërblimit në jetën tonë 
të përditshme.
Së pari,autentike do të thotë që ne i shpërblejmë njerëzit për diçka të vërtetë.Ky është 
një aspekt i rëndësishëm sepse miratimi i diçkaje autentike nuk të lodh asnjëherë. 
Ndonjëherë njerëzit shprehen se ata nuk shpërblejnë më pasi ndjejnë se kjo mund ta 
humbasi besueshmërinë ose që do të bëhet më pak e besueshme nëse ndodh shpesh.
Mënyra për ta parandaluar këtë është që të sigurojmë se shpërblimi është gjithmonë 
autentik.Askush nuk ndjehet se po shpërblehet  më tepër seç duhet për diçka të 
vërtetë. Autentike nuk nënkupton se bëhet fj alë për diçka madhore.E vetmja kërkesë 
është që shpërblimi të jetë i vërtetë.Si edukues,ne kemi shumë mundësira për t’i 
kapur nxënësit në momente kur janë duke i bërë gjërat saktë.Çdo moment është një 
mundësi për të dhënë një shpërblim autentik.
Së dyti,shpërblimi i efektshëm është specifi k.Sjellja që ne pranojmë shpesh bëhet 
sjellja që vazhdon të përsëritet. Nëse ne do t’i miratojmë përpjekjet pozitive të të 
tjerëve me vlerësime specifi ke,atëherë ne mund t’i ndihmojmë ata për ta njohur 
vlerën e këtyre përpjekjeve po ashtu.Për shembull,të pranosh që një nxënës ka bërë 
një punë të dobishme me anë të të bërit pyetje gjatë zhvillimit të një lënde mësimore 
ndihmon për ta përforcuar këtë aft ësi të të mësuarit. Shpërblimi specifi k gjithashtu 
ju lejon që të përforconi dikë në një mënyrë autentike.Nëse ju përdorni shpërblimin 
specifi k,ju do të jeni në gjendje të njihni secilin prej nxënësve të klasës përfshirë 
dhe ata më të vështirët.Për shembull, ju nuk keni pse të thoni që një person ka një 
përgatitje akademike të shkëlqyer apo që një provim është zhvilluar në mënyrë të 
shkëlqyer nëse nuk është rasti.Në vend të saj, ju mund të identifi koni ato fusha në të 
cilat ata kanë ecuri dhe tregojeni këtë përmes shpërblimit.
Së treti: shpërblimi duhet të jetë i menjëhershëm.Kjo nënkupton njohjen e kontributit 
dhe përpjekjeve pozitive në kohën e duhur.Dhënia e një përgjigjeje autentike dhe 
specifi ke në momentin që ndodhin gjërat e mira ose menjëherë pas tyre është një 
element i rëndësishëm në efektivitetin e një përforcuesi.Në arsim ne jemi me fat që 
çdo ditë kemi kaq shumë raste për t’u dhënë vlerësime të menjëhershme të gjithë 
njerëzve që na rrethojnë(nxënësve,kolegëve,etj.).
Së katërti,shpërblimi duhet të jetë i pastër.Kjo ka shpesh një pritshmëri sfi duese dhe 
ndahet në dy aspekte.Shpërblimi nuk është i pastër nëse ju e lëshoni atë thjesht sepse 
doni që dikush të bëjë një veprim të caktuar në të ardhmen. Me fj alë të tjera,është e 
rëndësishme që ne të komplimentojmë  dikë në mënyrë autentike,jo vetëm t’i themi 
një personi diçka të pakuptimtë por të bukur sepse ju shpresoni që ai do të bëjë diçka 
ndryshe dhe pa lidhje nesër.Mbajeni mend gjithmonë këtë.Thënë ndryshe,ju do të 
bindeni për të mos e vazhduar vlerësimin sepse e ndjeni që nuk po funksionon.Për 
shembull,ju mund të lavdëroni një nxënës për detyrën e shtëpisë ditën e hënë,por 
më vonë ky nxënës mund të nxjerrë nga goja një koment të pasjellshëm gjatë orës së 
mësimit të enjten.Ne shpesh i marrim shumë personalisht sjelljet e papërshtatshme 
të nxënësve në klasë. Megjithëse,qëllimi ynë është që ata të bëhen më pozitiv 
si njerëz,ne duhet të jemi të vetëdĳ shëm se humori i tyre ka të bëjë më tepër me 
mënyrën se si ata ndjehen me veten e tyre se sa me mënyrën se si na shohin neve.
Aspekti i dytë i shpërblimit të pastër është gjithashtu paksa delikat: Nëse shpërblimi 
dhe përforcimi duhet të jenë të pastër,nuk duhet të përmendet fj ala “por”.Nëse ne i 
bëjmë një kompliment një nxënësi dhe i themi:”Unë e vlerësoj punën që ti ke bërë me 
detyrat e biologjisë sot,por ke harruar pa përfunduar punën me projekte”,individi 
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të cilit ne shpresonim t’i jepnim një lavdërim me shumë mundësi do të mbaj 
mend vetëm pjesën pas lidhëzës “por”,e cila ishte një kritikë.Nëse ne vërtet kemi 
ndërmend për ta shpërblyer dikë, atëherë është e rëndësishme që t’i ndajmë këto dy 
komente.”Unë e vlerësoj punën që ti ke bërë me detyrat e biologjisë sot”,mund të 
ishte një koment autentik,specifi k,i menjëhershëm, pozitiv dhe përforcues për këtë 
nxënës.Kjo deklaratë ndihmon për të qartësuar dhe përforcuar pritshmëritë tona 
rreth mënyrës se si nxënësit duhet të punojnë.Kjo po ashtu e ndihmon dhe nxënësin 
për të qenë i qartë për mënyrën se si duhet të punojë në vazhdim. Ndërkohë pjesa 
tjetër e komentit,”ke harruar pa përfunduar punën me projekte”,duhet të thuhet në 
një tjetër moment dhe në një mënyrë tjetër.Duke i lidhur këto dy komente bashkë 
reduktohet ose eliminohet vlera e shpërblimit.
Dhe së fundmi,shpërblimi duhet të jepet në mënyrë private.Duke e vlerësuar 
publikisht një nxënës me nota shumë të mira në mësime, do të shkaktohet një 
pakënaqësi dhe xhelozi tek shokët e tjerë.Ndaj për të mos shkaktuar pakënaqësi te 
nxënësit e tjerë këshillohet që shpërblimi i nxënësve shumë të mirë të zhvillohet me 
anë të një ceremonie private ose duke i dërguar prindërve të tyre një letër.
Mësuesi i cili vendos një ton pozitiv mund të ndikojë në ndërveprimet e të gjithëve 
në shkollë.Ne duhet ta bëjmë këtë edhe kur nuk jemi në humor të mirë.(kujtoni se të 
shpërblesh të tjerët ju ndihmon edhe juve që të ndjeheni më mirë).Përqëndrimi tek 
të gjitha gjërat pozitive që gjenden në shkollat dhe klasat tona na jep më tepër nxitje 
dhe energji për t’i përballuar momentet më të vështira.Edukuesit e mirë e kuptojnë se 
detyra më e rëndësishme e një mësuesi është që të modelojë sjelljen e përshtatshme.
Me të gjitha sfi dat me të cilat ne përballemi në shkollë dhe në shtëpi, të qenurit i 
sjellshëm me të tjerët mund të duket diçka e panevojshme.Por nëse shkollat dhe 
klasat tona e kanë këtë si një kriter bazë, shumë prej sfi dave të tjera bëhen më pak të 
frikshme.Mësuesit të cilët vazhdimisht krĳ ojnë pritshmëritë e tyre për mënyrën se 
si njerëzit duhet të trajtohen u japin shkollave të tyre një dhuratë me vlerë; dhuratë 
të cilën gjatë kohës të gjithë në shkollë mund t’ia japin njëri-tjetrit.Nëse çdo njeri në 
shkollë trajtohet me respekt dhe dinjitet,ju gjithsesi nuk keni ndonjë gjë të veçantë.
Megjithatë,nëse asnjë në shkollë nuk trajtohet me respekt dhe dinjitet, ju nuk keni 
për të patur asnjëherë diçka të veçantë.Kjo gjë është e sigurt.
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Një vështrim mbi letërsinë shqipe (periudhat e letërsisë shqipe)

Ana Bardhoku

Abstrakt

Letërsia shqipe ka kaluar nëpër sprova të mëdha për të arritur ketu ku është sot. Pushtimi 
i gjatë ndikoi shumë në formësimin e kësaj letërsie. Kushte të jashtme dhe të brendshme 
krĳ uan ulje-ngritjet e veta. Qasja e kësaj letërsie me letërsinë e afërt dhe të largët europiane 
është herë e ngjashme e herë merr një trajtë tjetër.
Ajo çka ishte letërsi dhe art për ata, për ne hera-herës duhej të ishte qëllim dhe mision sepse 
kushtet historike në të cilat u zhvillua të shkruarit ishin krejt të ndryshme nga ato të vendeve 
fqinjë. Letërsia ishte e lidhur ngushtë me gjuhën sepse vetëm me një gjuhë të unifi kuar ajo 
mund të ruhet dhe të kthehet në art universal.
Cilat ishin veçoritë e secilës periudhë dhe përfaqësuesit? Në ç’raport janë poezia me prozën? 
Po drama në letërsinë shqipe çfarë vendi zë? Çfarë temash u trajtuan dhe cilat mbetën tabu? 
A ndikoi censura e realizmit socialist në letërsinë në letërsinë e 1945-1990? Cilët autorë u 
pranuan dhe cilët u përjashtuan? Në një vështrim analizues do tu japim përgjigjje këtyre 
pyetjeve.

Fjalët kyçe: Humanizëm, fi lobiblike, romantizëm, Rilindje Kombëtare, e qëllimshme, 
moderne, gjini, proza, poezia, drama, realizmi socialist, bashkëkohore, tematikë, subjekt.

Hyrje

 “Krahasuar me gjuhët e tjera kombëtare të “Europës” shqipja nuk gëzon traditë letrare të 
gjatë. Në fakt shqipja është gjuha kombëtare e fundit në Europë që është dokumentuar”.
                                          ( Robert Elsie, Historia e Letërsisë Shqiptare, 1997 faqe 22. ) 
Pra tradita e shkrimit shqip është e vonë. Kemi:
1) “Formulën e Pagëzimit” me 8 nëntor 1462 e Pal Engjëllit.
2)  “Fjalori i Arnold Von Harfi t” i vitit 1497.
3)  “Ungjillin e Pashkëve” fundi i shekullit XV.
Ndërsa “Meshari” i Gjon Buzukut i vitit 1555 është libri i parë i dokumentuar 
në gjuhën shqipe. Por kjo nuk i ndaloi humanistët tanë të mëdhenj të shpalosnin 
botëkuptimin e tyre në gjuhën latine. Alfabeti shqip u unifi kua në “Kongresin e 
Manastirit” në 1908.
Aty u vendos që gjuha shqipe të ketë 36 shkronja dhe alfabeti të ketë bazë latine. 
Njehsimi i alfabetit të gjuhës shqipe solli rrjedhimisht unifi kimin e saj dhe i dha vrull 
letërsisë shqipe.  Por në qoft ë se letërsia duhet të ketë efekt estetik , ajo duhet të jetë 
humane dhe të studiojë qenien me gjithçka ndodh rreth dhe brenda saj. A pati këtë 
impakt dhe efekt letërsia shqipe? Apo kishte misione të paracaktuara? Lartësimi i 
heronjve historikë e legjendarë, himnizimi i këtyre fi gurave, bëmave, situatave, 
thirrjeve, lëvdatave, nën moton “Një atdhe i bashkuar për shqiptarët e bashkuar”. Si 
evoloi letërsia dhe vetëdĳ a mbi të nga periudha në periudhë? 
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1. Letërsia e Vjetër Shqipe

Letërsia e Vjetër Shqipe, që përfshin tre shekujt e parë të shkrimit të saj, ngërthen 
këtë periudhë duke fi lluar me Marin Barletin e duke përfunduar me Jeronim de 
Radën. Pikë së pari këto vepra shërbejnë si dëshmi të gjuhës shqipe dhe janë bërë 
pikë reference për studime të ndryshme historike, teologjike, gjuhësore, letrare etj.
Së dyti mund të gjejmë në to edhe fi llimet e një letërsie të mirëfi lltë. Letërsia e Vjetër 
Shqipe sipas Eqrem Çabejt ka kaluar nëpër tri faza letrare.
1.1 Letërsia e humanizmit në shekullin e XVI
Letërsia e humanizmit me përfaqësues Marin Barletin dhe veprën e tĳ  “Historia e 
Skenderbeut”. Humanizmi në letërsinë tonë kishte veçoritë e veta krejt të dallueshme 
nga vendet fqinjë. Vendi ishte i pushtuar dhe rrjedhimisht qëndresa ishte kult. Gjergj 
Kastrioti Skënderbeu shërbeu si muzë frymëzuese për të fuqizuar dhe lartësuar 
këto shkrime duke i kthyer në simbole të kësaj letërsie. Shumë historianë, kritikë 
dhe studiues i referohen edhe sot veprës së Barletit për të hulumtuar mbi fi gurën e 
Skënderbeut. Vepra e Barletit ishte mes historisë dhe letërsisë e thënë ndryshe është 
dëshmia e parë dhe më e gjallë për heroin tonë kombëtar. Latinishtja ishte gjuhë bazë 
e kësaj letërsie.
1.2 Letërsia Filobiblike
Letërsia fi lobiblike ose ndryshe letërsia e mbështetur në shkrimet fetare që ngërthen 
shkrimet e shekujve të XVI, XVII, XVIII me përfaqësues Gjon Bozukun, Pjetër 
Budin, Pjetër Bogdanin dhe Frang Bardhin. Ky brez prift ërinjsh sollën shkrime të 
mbështetura në shkrimet dhe shërbesat fetare. Duke qenë vetë prift ërinj ishte e 
padiskutueshme që formimi i tyre teologjik do të ndikojë në shkrimet e tyre. Këto 
vepra ishin larg “letërsisë” por shërbyen më vonë për efekt studimor. Por mund të 
themi me bindje të plotë se tek këto shkrime kemi fi llesat e një letërsie të hershme që 
më vonë u bë autentike.
1.3 Letërsia e Bejtexhinjve (vjershëtarët)
Kjo letërsi i përket shekullit të XVIII me autorët bejtexhinj si Muhamed Kyçyku, 
Hasan Zyko Kamberi, Sulejman Ramazani të cilët janë laikë sepse veprat e tyre 
nuk janë shkrime fetare. Këto shkrime kanë një frymë letrare dhe vepra e tyre nuk 
ngërthehet nga qëllime të paracaktuara. 
“Letërsia e bejtexhinjve përbëhet kryesisht nga poezi me shkrim arab. Tashmë sistemi 
i shkrimit arab u ishte përshtatur nevojave të turqishtes osmane. Poezia e bejtexhinjve u 
ndikua fort nga modelet letrare turke, persiane e arabe që ishin në modë aso kohe në Stamboll 
e në Lindje të Mesme”.  
                                               ( Robert Elsie, Historia e Letërsisë Shqiptare, 1997, faqe 52. )
Veprat e tyre kanë në qendër jetën, dashurinë, gëzimet. Në këtë letërsi ndjehet 
vetëdĳ a e autorëve për tekstin letrar.
“Nga të gjitha periudhat e shkrimeve letrare ajo e bejtexhinjve mbetet ndoshta më pak e 
njohura si nga studiuesit ashtu edhe nga lexuesit shqiptar”.  
                                               ( Robert Elsie, Historia e Letërsisë Shqiptare, 1997, faqe 63. )

2. Letërsia e Rilindjes Kombëtare . Romantizmi shqiptar

Letërsia romantike shqiptare është e lidhur pazgjidhshmërisht me Rilindjen 
Kombëtare. Çështja Kombëtare ishte forca lëvizëse e kësaj letërsie. Thirrja për 
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bashkim kombëtar u bë qëllim në vetvete e kësaj periudhe.
“Zgjimi kulturor i cili shkonte krahas ndërgjegjës kombëtare  e politike, nxiste dhe nënkuptonte 
nevojën e përdorimit të shqipes në të gjitha fushat e jetës, sidomos në shkrim e në shkollim në 
gjuhën shqipe”.   
                                              ( Robert Elsie, Historia e Letërsisë Shqiptare, 1997, faqe 110. )
Gjuha shqipe u unifi kua në Kongresin e Manastirit në vitin 1908. Ideologjia nacionale 
ndihej kudo në shkrimet e kësaj letësie. Identiteti ynë kombëtar po kalonte sprova të 
vështira. Naim Frashëri, Sami Frashëri, Pashko Vasa, Jeronim de Rada, Ndre Mjeda 
etj ishin forca lëvizëse e kësaj letërsie. Letërsia e Rilindjes hodhi themelet e një kombi 
të ri e bashkarisht me letërsi të re unifi kuese kombëtare. Himnizohen heronj dhe 
fi gura kombëtare si Skënderbeu. Nevoja për të lartësuar dhe zhvilluar këtë fi gurë 
ishte domosdoshmëri. Nga ana tjetër himnizohet atdheu, natyra, liria individuale 
dhe kolektive, traditat, virytet e këtĳ  populli të vogël.
“Problemi i alfabetit qe një temë politike e diskutuar nxehtë gjatë Rilindjes, e kështu do të 
mbetej edhe për disa vjet me rradhë në të ardhmen”. 
                                              ( Robert Elsie, Historia e Letërsisë Shqiptare, 1997, faqe 169. )
Letërsia jonë Romantike u zhvillua në kushte krejt të ndryshme nga Romantizmi 
Europian sepse rrethanat historike ishin ndryshme, pavarësisht se kishte shumë pika 
takimi.
Shumë më vonë në kohë Romantizmi ynë pati veçoritë e veta unifi kuese të cilat ishin:
- kulti i lirisë
- kulti i natyrës 
- parapëlqenin temat historike
- ngërthimi i ndjenjave 
Arbëreshët që zhvilluan veprimtarinë letraro-artistike në jug të Italisë ndikuan shumë 
në krĳ imin e një letërsie me frymë perendimore. Përmendim këtu përfaqësuesin 
kryesor Jorenim de Radën. Gjuha shqipe bëri hapa gjigandë me standartizimin e 
saj. Kjo solli kultivimin e saj duke krĳ uar kështu forma e gjini të ndryshme letrare. 
Poezia, vargu ishin formë e parapëlqyer e romantikëve. Veprat më të rëndësishme të 
kësaj periudhe janë të shkruara në vargje.
Naim Frashëri : “Bagëti e Bujqësi”
                             “Ëndërrimet
                             “Lulet e verës” 
Jeronim de Rada: “Këngët e Milosaos”
                                “Serafi na Topia”
Gavril Dara i Ri:  “Kënga e Sprasme e Balës”
Zef Skiroi:            “Te dheu i huaj”
Pashko Vasa:       “O moj Shqipëri”
Po në këtë periudhë shfaqen edhe dramat e para.
Anton Z. Çajupi:  “14 vjeç dhëndërr”
Anton Santori:     “Emira”
Naim Frashëri:     “Besa”
Gjejmë në këtë periudhë të lëtërsisë shqipe edhe romanin si formën më të ndërlikuar 
letrare.
Pashko Vasa:         “Bardha e Temalit” e shkruar në Frëngjisht.
Në prozën e letërsisë Romantike shqipe gjejmë edhe shumë shkrime didaktike. 
Ideologjia dhe fryma moralizuese janë shtylla të forta të kësaj letërsie.
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3. Letërsia Moderne Shqiptare (Gjysma e parë e shekullit të XX)

“Me 1900 vdes Naim Frashëri. Po këtë vit Fishta boton shkrimet e para, kurse një vit më 
parë lind Lasgush Poradeci, poeti më i madh modern shqiptar. Pra me mbarimin e shek XIX 
përmbyllet letërsia e Naimit dhe një periudhë e letërsisë shqiptare. Këtu është një prerje 
ndërmjet letërsisë së Naimit(romantike) dhe letërsisë që nis me brezin e 1900-shit ku hyjnë 
Konica, Fishta, Noli, Koliqi, Migjeni me një letërsi joromantike. Të parën e karakterizon ideja 
kombëtare, kurse të dytën ideja shoqërore apo ideja njerëzore. Kjo e dyta është periudha e 
letërsisë moderne që do të zotërojë ngadalë katër dhjetëvjeçarët e parë të shek XX”.
               (Sabri Hamiti, Letërsia Moderne Shqiptare, Gjysma e parë e shek XX, 2000, fq 12.)

Një shtysë të madhe kësaj letërsie i dha Faik Konica me revistën “Albania” ku botoi 
autorët dhe shkrimet e kësaj letërsie, hera-herës duke i analizuar dhe komentuar 
ato. Në këtë periudhë bëhet ndarja e dogmave dhe thirrjeve atdhetare nga letërsia 
e mirëfi lltë me vlera estetikisht të larta. Kjo letërsi nuk ka një qëllim të paracaktuar 
siq e kishte letërsia paraardhëse. Qëllimet e saja janë subjektive. Këtu gjejmë trajta 
të reja letrare dhe ndërgjegjësimin se që letërsia të jetë art nuk duhet të ketë presion 
e qëllime të paracaktuara. Vetëdĳ a mbi letërsinë, lirizmin, perceptimet, ndjenjat u 
rrit vrullshëm. Format, temat, mesazhet e reja patën impakt të me njëhershëm tek 
lexuesi.
“Modernizimi thekson vetitë e dukurive që janë bashkëkohore, që tejkalojnë traditën dhe 
sjellin risitë”. 
               (Sabri Hamiti, Letërsia Moderne Shqiptare, Gjysma e parë e shek XX, 2000, fq 11.)

U zhvilluan të gjitha gjinitë letrare. Kemi një poezi të çliruar nga metri dhe tematika 
e mëparshme duke krĳ uar një poezi të lirë në formë dhe përmbajtje.
Migjeni:                 “Vargjet e lira”
Lasgush Poradeci: “Ylli i zemrës”
                                  “Vallja e yjeve”
Proza pati një zhvillim të vrullshëm me përfaqësues Konicën, Koliqin, Kutelin, 
Migjenin etj. Proza e tyre kaloi kufi jtë didaktikë të prozës së Romantizmit për tu bërë 
prozë e përjetimeve të thella emocionale dhe artistike.
Sterio Spase:       “Pse”
Haki Stërmilli:    “Sikur të isha djalë” 
Faik Konica:        “Dr Gjilpëra”
Letërsia Shqipe po vishej me një mantel të ri.
Edhe drama zuri vend të rëndësishëm në këtë letërsi.
Gjergj Fishta:            “Juda Makabe”
                                    “Jerina ase mbretnesha e luleve”
Fan Noli:                   “Izrealitë e Filistinë”
Et’hem Haxhiademi: “Abeli”
Faik Konica me shkrimet kritike e njëkohësisht themeluesi i kritikës letrare shqiptare, 
Fan Noli me një formë kritike në interpretimin dhe analizën e veprave që i përkthente 
e kuotuan në një nivel tjetër këtë letërsi. Letërsia moderne shqiptare njeh stile dhe 
qasje të ndryshme perendimore.
“Arti nuk duhet t’u përmbahet rregullave të paradhëna e të njohura më parë. Ai është krĳ ues, 
nuk imiton natyrën, sepse me përsosmeërinë e vet e tejkalon atë, krĳ on forma të reja që nuk 
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ekzistojnë më parë, mbështetet në intuitë. Qëllimi i tĳ  është të trondisë dhe përfundimisht 
bukuria e tĳ  është subjektive”. 
               (Sabri Hamiti, Letërsia Moderne Shqiptare, Gjysma e parë e shek XX, 2000, fq 12.)

4. Letërsia Bashkohore (Gjysma e dytë e shek XX)

Letërsia shqipe e gjysmës së dytë të shek XX u kushtëzua shumë nga realizmi 
socialist. Kushtet e rregjimit diktatorial ushtruan një trysni të madhe. E prerë si me 
thikë ishte ndarja e shqiptarëve brenda dhe jashtë kufi jve, kështu u zhvillua edhe 
letërsia e kësaj periudhe e dallueshme nga njëra tjetra.
“Martesa me përdhunë e letërsisë shqipatare me marksizëm-leninizmin u prangua fort që në 
fi llim me themelimin e Lidhjes së Shkrimtarëve. 
                                              ( Robert Elsie, Historia e Letërsisë Shqiptare, 1997, faqe 260. )
Sistemi komunist shtriu tentakulat kudo, pa përjashtuar dhe artin duke e prekur 
dhe censuruar atë. Këtu u venitën vetëdĳ a dhe hapësirat perendimore që dominuan 
në letërsinë paraardhëse. Çdokush që guxonte të dilte jashtë kornizave strikte të 
vendosura ishte heretik dhe vepra e tĳ  herezi. Ata që guxuan të thyenin këtë format 
ishin Kasem Trebeshina, Visar Zhiti, Arshi Pipa etj. Luft a Nacional-Çlirimtare, luft a 
e klasave, individi jo i mirë ku e gjithë shoqëria kolektivisht punonte ta përmirësonte 
ishin temat kryesore të kësaj letërsie të diktuar. Por a kishte shkrimtarë që e përballuan 
këtë trysni të madhe duke na dhënë një letërsi të vërtetë?! Patjetër që po. Këtu 
përmendim Ismail Kadarenë, Dritëro Agollin, Petro Markon etj që krĳ uan identitetin 
e vet letrar. Ndërsa letërsia shqipe jashtë kufi jve të Shqipërisë, Kosovë, Maqedoni 
dhe Diasporë u zhvillua e lirë me qëllim kryesor estetik por duke u fokusuar në 
identitetin kombëtar. Azem Shkreli, Ali Podrimja, Din Mehmeti, Esat Mekuli, Rexhep 
Qosja, Anton Pashku, Martin Camaj përfaqësojnë më së miri letërsinë jashtë kufi jve 
të Shqipërisë. 
“Edhe pse iu desh të zhvillohej në kushte jashtëzakonisht të pafavorshme, nga mesi i viteve 
gjashtëdhjetë letërsia shqiptare ia doli të merrte veten disi dhe ndonëse vazhdoi të bëjë përpara 
me hapa mjaft  të ngadaltë nuk kishte rrezik të zhdukej”. 
                                              ( Robert Elsie, Historia e Letërsisë Shqiptare, 1997, faqe 264. )
Në këtë periudhë u lëvruan të tre gjinitë letrare, poezia, proza, drama. Ndër poetët 
më të mëdhënj mund të përmendim Dritëro Agollin, Ismail Kadarenë, Fatos Arapin, 
Xhevahir Spahiun. Lirizmi ndihej kudo në vargjet e tyre. Në poezi u futën shumë 
elemente moderne. Por në këtë periudhë romani u bë gjinia mbizotëruese, sidomos 
në fi llimin e viteve ’60. Spikasin:
Petro Marko: “Nata e Ustikës”
                         “Hasta la vista”
                         “Qyteti i fundit”
Personazhet “femra” të huaja ishin risi në letërsinë tonë. Në veprat e tĳ  shihej ndikimi 
nga shkrimtarë e “Brezit të humbur”.
Ismail Kadare: “Pallati i ëndrrave”
                         “Kronikë në gur”
                         “Kështjella” etj
Me një origjinalitet dhe stil në prozën e gjatë ai u kthye në “Përmendoren e prozës 
shqipe”.
“Guximi i Kadaresë për të luft uar mediokritetin letrar brenda sistemit solli një frymë të re në 
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kulturën shqiptare”. 
                                              ( Robert Elsie, Historia e Letërsisë Shqiptare, 1997, faqe 266. )

Veprat e tĳ  u botuan dhe ribotuan në shumë gjuhë të huaja pas viteve ’90 duke e 
bërë shkrimtarin shqip përfaqësues në arenën ndërkombëtare. Alegoria e fortë në 
disa vepra i shërbyen si urë për të kaluar barrierën e censurës komuniste të kohës. Ai 
ç’mitizoi mitet dhe himnizoi njeriun-individ të pafuqishëm përballë sistemit. 
Dritëro Agolli: “Shkëlqimi dhe rënia e shokut Zylo”
                            “Njeriu me top”
                            “Komisari Memo” etj
Proza e tĳ  e thjeshtë dhe popullore pati impakt të menjëhershëm. 
Spikasin dhe Jakov Xoxa, Sabri Godo, Dhimitër Xhuvani, Vath Koreshi, Fatos 
Kongoli, Kasem Trebeshina etj.
Në gjininë dramatike :
Kolë Jakova  “Toka jonë”
Spiro Çamora  “Karnavalet e Korçës”
Teodor Laço     “Gjëmimi i atĳ  dimri”
Pas viteve ’90 gjejmë tendencat e dramës moderne. Përmbysen strukturat dhe 
rregullat e mëparshme. Lëvizjet me kohën dhe hapësirën transformohen duke iu 
mëshuar temave, subjekteve dhe personazheve alternative moderne.
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Origjina dhe historiku i zhvillimit urban të qytetit të Gjirokastrës

Eljoza Cenollari

Abstrakt

Qyteti I Gjirokastrës është një qytet që ka një planifi kim të mirëorganizuar. Gjirokastra ka 
qenë dhe vazhdon të mbetet një nga qendrat kryesore të pjesës jugore të Shqipërisë.Ajo ka 
pasur lidhje jugore me Janinën,me bregdetin shqiptar,Vlorën,dhe pellgun e Delvinës. Qëllimi 
I këtĳ  studimi është studimi i zhvillimit urban të këtĳ  qyteti në katër faza të ndryshme.                                                                                              
Faza e parë :Periudha otomane(krĳ imi I qytetit të Gjirokastrës)
Faza e dytë:Zhvillimi I qytetit të Gjirokastrës në periudhën e komunizmit.
Faza e tretë:Zhvillimi i qytetit të Gjirokastrës pas periudhës së komunizmit.
Faza e katërt:Zhvillimi i Gjirokastës në ditët e sotme.
Do të shohim ndryshimet territoriale. Cila ishte periudha që Gjirokastra do të pësonte 
ndryshimet më të mëdha?
A do të vazhdoj ky qytet të zgjerohet akoma?
A do vazhdoj qyteti të ruaj traditën arkitekturore në ndërtim?
Nga studimet e kryera dola në konkluzion se qyteti I Gjirokastres ka pësuar një zhvillim të 
madh midis dy periudhave , periudhës otomane dhe periudhës komuniste .Kjo ishte koha 
,momenti kur Gjirokastra pësoi zgjerimin e parë,fi lluan ndërtime të reja.Midis periudhës së 
komunizmit dhe periudhës pas komunizmit qyteti I Gjirokastrës qëndroi pothuajse në një 
gjendje qetësie arkitekturore. Përsa I përket periudhës paskomunizmit dhe diteve të sotme 
Gjirokastra ka pësuar shumë pak zgjerim.Persa I përket ndërtimeve arkitekturore në këtë 
periudhë shohim vetëm restaurime të ndertimeve të mëparshme.Mund te them se Gjirokastra 
kishte një planifi kim të mirëorganizuar të qytetit.Objekti I pare arkitekturorë që bie në sy 
është kalaja e qytetit të Gjirokastrës.Ajo dominon në qytet me lartësinë e saj.Por nuk mund të 
lë pa përmendur edhe objekte të tjera si shumë shtëpi banimi ,kulla, muzeu i qytetit ,pazari I 
qytetit të Gjirokastrës,institucionet kulturore si biblioteka apo shtepinë e pionerit sot qëndra 
kulturore e fëmĳ ëve.

Pozita gjeografi ke e qytetit të Gjirokastrës

Gjirokastra është e vendosur në faqen e Malit të Gjerë,në shpatet verilindore të tĳ  
dhe në krahun e majtë të luginës së lumit Drino.Rrëza dhe faqja e malit ku ndodhet 
është pothuajse e zhveshur,pa bimësi.Duke qenë e tillë,në dimër kur rreshjet skanë 
të sosur,nëpër pjerrësi lëshohen përrenj të rrëmbyer me ujëra të shumta.Ato vĳ në 
deri në qytet.Vetë qyteti ka shumë përrenj dhe çdo lagje ndahet nga njëra-tjetra 
me një të tillë.Gjirokastra ka qenë dhe vazhdon të mbetet një nga qendrat kryesore 
të pjesës jugore të Shqipërisë.Ajo ka pasur lidhje jugore me Janinën,me bregdetin 
shqiptar,Vlorën,dhe pellgun e Delvinës.Nëpërmjet grykës së Këlcyrës lidhet me 
qendra të tjera të Shqipërisë jugore.Është e lidhur gjithashtu me Kurveleshin e Sipërm 
dhe të Poshtëm,Lunxhërinë,Dropullin e Poshtëm,Pogonin,Zagorinë etj.Mali i Gjerë 
në rrëzë të së cilit është vendosur Gjirokastra,e ndan qytetin nga bregdeti.Nga veriu 
qyteti Gjirokastër kufi zohet me fshatin Mashkullorë, nga jugu me Lazaratin, nga 
lindja me lumin Drino dhe me fshatrat e Lunxhërisë dhe nga perëndimi me Malin e 
Gjerë. Për shkak të rritjes së shpejtë urbane të Gjirokastrës, pas rënies së komunizmit, 
ka toponime të reja. Qyteti I Gjirokastrës zë një pozitë qendrore në luginën e Drinosit.
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Lindja e qytetit është e lidhur me ndërtimin e kalasë,ndërtimi I së cilës duket se I 
perket gjysmes se dyte te shek.XIII.Gjate gjysmes se dyte te shek.XIV,Gjirokastra eshte 
qender e feudaleve Zenevise,ndersa ne vitin 1419 ajo bie nen pushtimin Osman.Rreth 
gjysmes se pare te shek.XIV kishte fi lluar zgjerimi I qytetit,jashte mureve rrethuese.
Shek.XVI shenon rifi llimin e rritjes se tĳ ,veprimtari e cila fuqizohet gjate shek.XVII.
Ne kete shekull eshte formuar edhe tregu I ri.Gjate shek.XVIII-XIX qyteti zhvillohet 
me rritjen e dendesise se ndertimeve.Grupin me karakteristik te ansambleve te qytetit 
e perbejne lagjet:Pazari I Vjeter,Pllake dhe Hazmurat.Por ne Gjirokastër ndodhen 
edhe lagje të tjera si:Cfakë, Dunavat i I-rë, Dunavat i II-të, Manalat i I-rë, Manalat i 
II-të, Meçite, Palorto, Teqe, Varosh, Zinxhire.

Prejardhja e emrit

Prejardhja e emrit të Gjirokastrës ka një shpjegim mitik dhe dy të tjerë me natyrë 
më historike. Sipas legjendës, gjatë rrethimit përfundimtar të qytetit nga turqit, 
Princesha Argjiro, motra e zotit të qytetit u hodh nga muret e kalasë bashkë me djalin 
e saj për të mos rënë e gjallë në duart e armikut. Që këtu rrodhi edhe emri “kalaja e 
Argjirosë”. (Por kjo duket e pamundur mbasi emri i qytetit përmendet që në kohën 
e Bizantit, pra para pushtimit osman). Sipas një shpjegimi tjetër më pak poetik, qyteti 
e ka marrë emrin sipas fj alës greke argjend, Argyrókastron, që lidhet me ngjyrën e 
përhime të mureve, rrugëve dhe çative prej guri, të cilat vezullojnë si argjend kur 
lagen nga shiu. Një shpjegim tjetër lidhet me emrin e një fi si vendas që jetonte pranë 
Gjirokastrës: Argjirët. Për herë të parë emri i Gjirokastrës përmendet në shekullin 
XIII. Fillimet e qytetit te Gjirokastres sipas Studiusit Apollon Bace mendohet të jene 
në Shek XIII pas renies se Hadrianopolit[6]. Kështjella e Gjirokastrës mendohet të jete 
fi lluar nga Prĳ ësi Shqiptar Gjin Bue Shpata, i cili i dha dhe emrin qytetit, Gjinokastër. 
Nuk mund te anashkalohet lidhja e emertimit "Argjir" me fj alen "argjënd". Emri 
"argjend" qe ne greqisht perkthehet "argjir",perbehet nga "ar"+"gjë",ose "ar"+"gjënde"".
Por edhe emri "argjir",ose "argjër" perbehet nga "ar"+"gjër". Jo me heret se 40-50 vite 
me pare,para se te vendosej standarti shqip,treva e Permetit perdorte "gjë-gjëri", ne 
mashkullore,ne vend te "gjë-gjëja"te femerores standarte. Kurse fj ala "ar"eshte fj ale 
e hershme shqipe qe mund te lidhet dhe me latinishten,por edhe me sllavishten.(ar-
arno ne sllavisht thuhet "mirë". KASTRO E pranuar pa shpjegim etimologjik si fj ale 
greke. Shqipja e shpjegon:"K'asht"la-qi asht la-qi asht lart" eshte nje fj ale shqipe per 
kështjellen. Atehere "Argjënd-Kshtjella"-eshte vetem nje fj ale fare e thjeshte shqipe.

Arkitektura

Ndërsa është pa dyshim me prejardhje otomane, arkitektura e ndërtesave historike 
në Gjirokastër, si dhe vetë qyteti i vjetër, është produkt i shumë përbërësve. Relievi 
i thyer ka lënë vulën në përcaktimin e vendosjes dhe mënyrën e shtrirjes së qytetit, 
që u krĳ ua dhe u rrit nëpër kurrizet e kodrave, nën hĳ en e kalasë. Nga ana tjetër, 
afërsia e burimeve, prej ku sigurohej guri i nevojshëm për muret dhe për çatitë, 
mundësoi pamjen e veçantë që ka qyteti.Gjirokastra ishte një qendër e rëndësishme 
administrative e shekullit XIX, e populluar nga pronarë tokash që u kishte xhepi 
të ndërtonin shtëpi-kulla madhështore të fortifi kuara. Qyteti ka mbi 500 ndërtesa 
historike. Veçoritë e jetës së kohës në Shqipëri lanë gjithashtu gjurmë në arkitekturën 
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e tyre: nevojiteshin strukturat mbrojtëse, sepse shqiptarët herë pas here luft onin 
kundër njeri tjetrit; për më tepër ata rebeloheshin kundra Portës së Lartë në Stamboll. 
Duhej një vend i sigurt edhe për bagëtinë në dimër; duhej dhe vendi për të rezervuar 
ujin për gjatë muajve të thatë të verës. Katet përdhese të kullave ishin edhe struktura 
mbrojtëse edhe magazina të shtëpisë. Ndërsa katet e sipërme shprehnin mikpritjen 
gjirokastrite, kulturën dhe mënyrën e jetesës së tyre; por, përmes interierëve të 
pasur, edhe rangun e pasurinë e të zotëve të shtëpisë. Herë-herë kjo e fundit duket 
sikur tejkalon dukshëm edhe vetë funksionin mbrojtës të shtëpisë. Per tu nenvizuar 
eshte per qendren historike te Gjirokastres edhe prezenca e ndertimeve te stilit 
italian , te ndertuar ne fi llim shekulin e kaluar. Objektet e stilit italian perfaqesojne 
elementet e pare europian te zhvillimit ne qytet : Hotelet Royal dhe Savoia , Banka 
Nacionale d'Albania dhe Banka di Napoli , Kompleksi tregetar Zigai , Vila Kokalari 
dhe Papavangjeli ,Gjimnazi , etj.Gjirokastres edhe prezenca e ndertimeve te stilit 
italian , te ndertuar ne fi llim shekulin e kaluar. Objektet e stilit italian perfaqesojne 
elementet e pare europian te zhvillimit ne qytet : Hotelet Royal dhe Savoia , Banka 
Nacionale d'Albania dhe Banka di Napoli , Kompleksi tregetar Zigai , Vila Kokalari 
dhe Papavangjeli ,Gjimnazi , etj.

Historia

Qyteti i sotëm i Gjirokastrës përfshin Qytetin e Vjetër, me kalanë (bërthama e parë e 
vendbanimit) dhe lagjet e tipit osman, ndërtuar mbi kreshta, që vĳ në duke u larguar 
nga kalaja deri në tabanin e luginës, ku ndodhen ndërtimet bashkëkohore dhe 
kompleksi universitar. Lagjet tradicionale shtrihen në formë rrezesh rreth kalasë. 
Historia e hershme e qytetit është relativisht e panjohur. Për shkak të afërsisë me 
qendrat klasike dhe helenistike: Jerma (Antigonea) dhe qyteti romak Adrianopolis 
pranë fshatit Sofratikë, është menduar shpesh që vendbanimi më i hershëm në 
Gjirokastër është kalaja mesjetare. Por mbi këtë tezë janë hedhur dyshime pasi 
zbulimet brenda në kala kanë nxjerrë në dritë qeramikë në 4 faza të ndryshme 
banimi përpara periudhës osmane: në shekujt V - II p.e.s., shekujt V - VII e.j., shekujt 
IX-X dhe shekujt XII - XIII. Më e hershmja nga këto faza solli gjurmë të një muri të 
konsiderueshëm ndërtuar me blloqe, gjë që bën të mendosh që ka pasur një fortifi kim 
të rëndësishëm të periudhës para romake në këtë anë të luginës së lumit Drino (para 
vitit 168 p.e.s).
Për herë të parë burimet historike e përmendin qytetin me 1336, kur kronisti bizantin 
Johan Kantakuzeni shkruan për Argyrókastron. Nën Despotatin e Epirit, qyteti dhe 
rrethinat ishin nën sundimin e familjes feudale Zenebishi. Ndërsa Perandoria 
Osmane zgjerohej në Europë në fundin e shekullit të XIV, Gjirokastra ra nën ndikimin 
e sulltanëve dhe sundimtarët e saj u bënë vasalë të tĳ . Një nga Zenebishët përmendet 
se udhëhoqi një grup burrash nën komandën e Sulltan Bajazidit I (1389-1402), kur 
ky u mund nga Timurlengu i mongolëve në betejën e Ankarasë, më 1402. Më 1419 
qyteti ra nën sundimin e plotë të Turqisë, ndërkohë që sipas regjistrave te taksave më 
1431-32, ai kishte 163 shtëpi.
Kalaja ka pasur gjithnjë para së gjithash funksion ushtarak. Megjithëse kishte banesa 
brenda mureve, ato ishin të paracaktuara për garnizonin dhe dinjitarët e rëndësishëm. 
Ndërkohë gjatë Mesjetës, qyteti u zhvillua jashtë mureve të saj. Zbulime për banime 
të hershme në qytet nuk ka, megjithëse, në një rezidencë episkopale që ndodhej 
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nën përkujtimoren e dikurshme, sot të zhdukur të Enver Hoxhës, është gjendur 
një kapitel i gdhendur bukur i shekullit të XIII. Në shekujt XVI dhe XVII qyteti, 
si qendër kryesore e Sanxhakut të Shqipërisë (Sanxhak quheshin njësitë kryesore 
administrative turke në periudhën e hershme të Perandorisë Osmane) qyteti lulëzoi 
dhe, si rezultat, lagjet e tĳ  u zgjeruan me 434 shtëpi më 1583, që shënon pothuaj 
dyfi shim brenda një shekulli. Kjo ndodhi në radhë të parë për shkak të një lëvizje 
të përgjithshme të popullsisë nga fshati në qytet. Rritja vazhdoi edhe kur qendra 
rajonale administrative kaloi në Delvinë, në kohën e Sulltan Sulejmanit të Shkëlqyerit 
(1520-1566). Në nëntor të vitit 1670, udhëtari turk, Evlia Çelebiu, pas një udhëtimi 
nëpër Kosovë në dhjetor të vitit 1660, dhe një udhëtimi në Shqipërinë e Veriut dhe në 
Malin e Zi në shkurt të vitit 1662, fi lloi udhëtimin e tĳ  të tretë dhe më të gjatë në trevat 
shqiptare. Kësaj radhe ai hyri në Shqipëri nga jugu. Pas një qëndrimi të shkurtër në 
Delvinë, Zhulat dhe Kardhiq, ai erdhi në qytetin e Gjirokastrës, turqisht Ergiri, ku u 
habit shumë nga zakonet e gjirokastritëve.  Dhe e përshkruajti kështu:
“...Qyteti i hapur është vendosur mbi 8 kodra dhe luginat nga të gjitha anët e kalasë, me 
shtëpi shumëkatëshe, me çati prej guri dhe të rrethuara nga kopshte dhe hardhi. Secila nga 
këto shtëpi të ndërtuara mirë ka një kullë. Muret rrethuese të oborreve janë të ndërtuara me 
një lloj graniti të bardhë, punuar nga mjeshtra gurgdhendës, sikur të ishin tulla Ankaraje 
prej balte. Mure të tilla kanë si të pasurit ashtu edhe të varfrit. Gurë të prerë në formë katrore 
nuk gjenden veçse në qytetet e Tirit dhe Manisës në Anadoll... Mënyra e ndërtimit të mureve 
të jashtme të shtëpive nuk ka shoqe në botë. Ato janë të gjitha 20 inç të larta, të bëra me blloqe 
guri ranor të kuq, thjesht të vendosura gur mbi gur, pa baltë, gëlqere apo llaç për t’i lidhur. 
Muret dhe shtëpitë janë qindravjeçare që nga koha e të pafeve. Qyteti ka një klimë shumë të 
mirë dhe për këtë arsye, banorët kanë fi zik të shëndetshëm... Gjirokastritët mbajnë zi për të 
afërmit e vdekur për 40-50 apo edhe 80 vjet... për këtë arsye unë e quajta Gjirokastrën “qyteti 
i vajtimit”. Është çudi e madhe se si vajtojcat profesioniste vajtojnë me kaq ndjenjë...”  
Gjirokastra mbeti një qendër administrative si seli e kadiut (gjykatës) dhe shumë 
banesa e xhami që mbĳ etuan deri në ditët tona datojnë në këtë periudhë. Popullsia e 
qytetit duket të ketë mbetur e njëjtë në shekujt XVIII dhe XIX.
Më 1811, qyteti ra në duart e Ali Pashë Tepelenës. Ai u kujdes që të kryheshin punime 
të reja fortifi kuese në kala, si dhe të ndërtohej një ujësjellës 12 km i gjatë, që merrte 
ujë në malin e Sopotit. Ujësjellësi prej guri u vizatua nga piktori i famshëm britanik 
Eduard Lear, i cili udhëtoi mjaft  nëpër këtë krahinë. Ujësjellësi u shemb më 1932, 
por mbi lagjen “Dunavat” ka mbetur ende një hark i tĳ , që njihet me emrin “Ura e 
Ali Pashës”. Pasi Ali Pasha u vra nga forcat e Portës së Lartë (kështu quhej oborri 
i sulltanit në Stamboll), qyteti vazhdoi të funksiononte si qendër administrative, 
qendër tregtimi e bagëtive, leshit, shajakut, prodhimeve blegtorale, të mëndafshit 
dhe qëndistarisë. Në viteve 1860-të, udhëtari Henry Fanshawe Tozer vërejti se 
Gjirokastra ishte "e banuar nga shqiptarët, dhe grekët të cilët"  "gjendeshin atje" ishin 
"konsideruar si të huaj. Gratë" Gjirokastrite "vishnin një vello të bardhë apo peshqir, 
lidhur anembanë kokës dhe e varur poshtë nga prapa. Më 1880 Kuvendi i Gjirokastrës 
mbështeti aktivisht kauzën e vetëvendosjes dhe rezistencës ndaj sundimit otoman. 
Më 1908, u hap shkolla e parë shqipe në qytet me emrin “Iliria” dhe më pas u krĳ uan 
një sërë shoqatash e klubesh patriotike. Në fi llimet e shekullit XX Gjirokastra u bë 
një çështje e rëndësishme, ndërkohë që përcaktoheshin kufi jtë e Shqipërisë së sotme. 
Për një periudhë që pasoi shpalljen e Pavarësisë Kombëtare më 28 nëntor 1912, ajo 
ishte pjesë e “Republikës Autonome të Epirit” nën gjeneralin Zografos, i cili kërkonte 
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bashkim me Greqinë, por, pas Luft ës I Botërore, fuqitë e Antantës (Britania, Franca 
dhe Rusia) e bindën Greqinë që të tërhiqte pretendimet e saj nga kjo hapësirë me 
shumicë shqiptare. Kufi ri i tanishëm u ratifi kua më 1921. Me shpalljen e Panvaresise 
Gjirokastra dhe gjirokastritet fi lluan te shikojne nga europa dhe vendi europian me i 
afert dhe terheqes eshte Italia ku tregetaret fi llojne te frekuentojne tregjet e saj dhe te 
rinjte universitetet. Ne kete periudhe te rendesishme historike fale bashkepunimeve 
me Italine ne Gjirokaster do te kemi zhvillimet ose elementet e pare europiane ; do 
te jete shoqeria sesa qe ne vitin 1932 do te sjelli per here te pare driten elektrike ne 
Gjirokaster , ne kete periudhe fi llojne te lindin Bankat e para si Banca Nazionale 
d'Albania e Banco di Napoli , ndertohen hotelet e para Hotel Royal dhe Hotel Savoia 
si dhe fi llon te funksionoje Aeroporti me fl uturime ditore per ne Tirane dhe qytete 
te tjera . Shoqeria SATA do te lidhe me linja ditore autobuzi Gjirokastren me Tiranen 
, ndersa nga porti i Sarandes cdo dite do te kemi tragete me portet italiane.Ne kete 
periudhe fi llojne te ndertohen edhe objektet e nje stili te ri arkitektonik dhe ne 
Gjirokaster ato jane te shumta : bankat , Zigai , villat Kokalari , Papavangjeli , Liceu 
etj. Gjatë mbretërimit të mbretit Zog (1928-1939) Gjirokastra u bë një nga qendrat 
më të rëndësishme kulturore dhe ekonomike të vendit. Në këtë periudhë u ndërtua 
edhe burgu i madh në Kala (në pjesën veriore), ky burg mbajti të burgosurit politik 
në kohën e komunizmit dhe sot i është bashkangjitur pjesës muzeale te kalasë. Gjatë 
pushtimit fashist që pasoi, qyteti ishte qendër e rezistencës kundër forcave italiane 
dhe më pas atyre naziste. Krahinat rrotull Gjirokastrës u "çliruan" më 1944.
Vitet e komunizmit shënuan përpjekje për një industrializim në shkallë të gjerë, por 
edhe përpjekje të mëdha për të mbrojtur trashëgiminë kulturore unikale të qytetit. 
Rënia e komunizmit në fund të vitit 1990, e gjeti ekonominë e Gjirokastrës tashmë 
në rënie të shpejtë. Për të mbajtur punësim të plotë të popullsisë, komunistët kishin 
mbingarkuar me forcë pune përtej nevojave komplekset industriale të vjetruara dhe 
jo efi çente. Kështu që rënia e sistemit komunizmit, shkaktoi humbjen katastrofi ke 
të mĳ ëra vendeve të punës. Me mĳ ëra vetë emigruan ose u drejtuan në Tiranë në 
kërkim të punës. Trazirat që pasuan rënien e komunizmit shënuan edhe grabitje 
në Muzeun Kombëtar të Armëve. Statuja e madhe e Enver Hoxhës u rrëzua, duke 
ia lënë vendin parkimit të një bar restoranti. Sapo nisi të dalë ngadalë nga kaosi 
fi llestar pas rënies së komunizmit, Gjirokastra ra më 1997 në një kaos të ri pas rënies 
së skemave mashtruese piramidale, ku mĳ ëra familje humbën kursimet e tyre. Një 
pjesë e konsiderueshme e Pazarit u dogj ose u dëmtua gjatë kësaj kohe kur qyteti 
lëngonte në një gjendje rrethimi dhe njerëzit luft onin për mbĳ etesë në një mjedis të 
dhunshëm dhe në mungesë të ligjit. Kriza shkaktoi një tjetër emigracion masiv dhe 
braktisje të ndërtesave historike, që nisën të prishen dhe të rrëzohen. Ditët e Qytetit-
muze dukeshin të largëta, në një kohë kur shteti ishte i pazoti të kryente detyrën 
e vet ligjore për të fi nancuar mirëmbajtjen dhe ruajtjen e ndërtesave historike të 
Gjirokastrës.
Gjirokastra është shpallur qytet-muze në vitin 1963 dhe në vitin 2005 është shpallur 
pasuri botërore nga UNESCO.

Periudha e parë

Periudha e parë është periudha e krĳ imit të qytetit. Zhvillimi I qyteti ishte përqendruar 
rreth kalase.Pasi kalaja është një ndër objektet kryesore të kësaj periudhe.Në këtë 
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periudhë qyteti u zhvilllua shumë me rritjen e dendësimeve të ndërtimeve.                                                                                           

Kalaja e Gjirokastrës

 Kalaja është e ndërtuar mbi shkëmb, dhe rreth tĳ  ka pasur pemë të shumta, të cilat 
ndalonin erozionin dhe rrëshkitjet e tokës. Muret lindore te kalasë kane çarjet me 
te thella dhe qe kërkojnë ndërhyrje te menjëhershme. Kalaja ka formen e nje kurrizi 
peshku dhe dominon me lartesine e saj mbi qyteti.Kalaja ka nje planimetri ne forme 
te crregullt dhe te perzgjatur,mbrohet nga kulla qe kane forma poligonale dhe 
trapezoidale dhe pershkohet nga kater hyrje ku tre jane kryesore dhe nje dytesore.
Kullat kane lartesi 30m.Kullat nga siper mbulohen me qemer guri.Kulla qe ndodhet 
ne kompleksin e hyrjes veriore ka nje planimetri ne forme shtetekendeshe qe ngrihet 
mbi nje bazament te rrumbullaket qe del 0,70m ne forme xokolature nga faqet e 
kulles.Muret jane me trashesi 3.30m.Muret jane te punuar me gure te skuadruar.                                                                                       
Gjithashtu ndërtimet vazhdonin të ishin të përqendruara rreth sheshit “Cerciz 
Topulli”,Pazarit të Vjetër dhe Bulevardit 18 Shtatori. Ndertesat kane tipologji të 
ndryshme.Ndër ndërtesat me funksion banimi një banesë më e përdorura është e cila 
është edhe arritja më e shquar e banesës gjirokastrite dhe asaj qytetatre shqipëatre te 
shekullit XV-XIX.Është një banesë me dy oborre.

Periudha e komunizmit e cila fi llon në vitin 1945

Vitet e komunizmit shënuan përpjekje për një industrializim në shkallë të gjerë, 
por edhe përpjekje të mëdha për të mbrojtur trashëgiminë kulturore unikale të 
qytetit Në Gjirokastër u ndërtua një uzinë metalike që prodhonte pjesë të vogla si 
komplete për ngrënie dhe çadra, fabrika këpucësh, veshjesh, cigaresh, frigoriferësh 
dhe produktesh të tjera të lehta industriale. Gjirokastra u shpall qytet-muze nga 
regjimi më 1961 në përpjekje për të ruajtur trashëgiminë kulturore unike të qytetit.
Gjate periudhes se komunizmit mbĳ etuan 13 xhami nga 15 . Thuhet se edhe ajo që 
mbĳ etoi u arrit të shpëtohej për shkak të statusit të saj si monument kulture. Në 
vitet që pasuan ndalimin e fesë ajo u përdor nga akrobatët e cirkut meqë kishte 
edhe kube të lartë. Pranë saj sot është Medreseja (shkolla myslimane), e cila më parë 
ka qenë teqe bektashiane. Ndërtuar më 1727 ajo u mbyll më 1967. Pikturat murale 
të kishës së Shën Sotirës u shkatërruan plotësisht . Ato u zëvendësuan me ikona 
të pikturuara sot,shumica nga artiste lokalë. Kur regjimi komunist ra më 1990, 
ekonomia e Gjirokastrës ishte tashmë në rënie të shpejtë. Për të siguruar shkallë 
të plotë punësimi, komunistët mbipunësuan komplekset e vjetra dhe joefektive 
industriale. Rënia e komunizmit u shoqërua me humbjen katastrofi ke të vendeve 
të punës në Gjirokastër. Me mĳ ëra shkuan në Tiranë ose emigruan jashtë vendit në 
kërkim të punës. Në trazirat sociale që pasuan Muzeu Kombëtar i Armëve u grabit 
ndërsa statuja e madhe e Enver Hoxhës u rrëzua. Aty tani ndodhet  parkimi i një 
restoranti.

Tunelet dhe bunkerët komuniste

 Gjatë periudhës komuniste regjimi mendoi të siguronte mbĳ etesën e vet në rast sulmi 
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nga SHBA dhe Bashkimi Sovjetik (pas viteve të para 1960 të dy konsideroheshin 
armiq). Duke përdorur edhe katakombet ekzistuese, në Gjirokastër u ndërtua një 
kompleks i gjerë i nëndheshëm për të mbrojtur aktivitetin e institucioneve partiake 
dhe ushtrisë nga sulmet nukleare. Një numër tunelesh dhe galerish për popullsinë 
e qytetit janë ndërtuar edhe në kodrat rreth e rrotull. Regjimi ndërtoi në gjithë 
Shqipërinë mbi 600 000 bunkerë betoni, shumë nga të cilët mund të shihen si 
kërpudha rreth e rrotull Gjirokastrës.
Në këtë periudhë pati një shumëllojshmëri ndërtimesh si ndërtimi I universitetit 
“Eqerem Cabej”,biblioteka->biblioteka e pare u hap me l945 tek godina e Zigait, sot 
kati i parë i saj bilardo. Me pas biblioteka e qytetit, ndryshoi vend, ne ambientet ku 
eshte sot tek Obelisku, mbasi ambientet tek godina Zigai u bene zyra dhe ne sallen 
poshte, te katit te pare, mbi rruge, u hapen ekspozita me punime ne dru, veshje e 
kepuce, prodhime artizanale, nga puna e perbashket e zanatcinjve te mbledhur ne 
kooperativen e pare te artizanatit, te punimit te drurit, punetorise ushtarake dhe ku 
arriti qe ne ditet e sotme eshte nje bilardo.  Në këtë periudhë u krĳ ua edhe stadiumi 
I qytetit. Stadiumi eshte ndertuar ne vitin 1972.Stadiumi ndodhet afer qendres se 
qytetit te Gjirokastres.Me nje kapacitet prej 8400 vendesh.Përreth stadiumit lindi një 
zhvillimi I ri.Filloi ndërtimi I ndërtesave me funksione të ndryshme si universiteti 
,shtepitë e banimit, Shtëpia e Pionierit sot Qendra Kulturore "Fato Berberi". Nga vitet 
50` të shek. te kaluar” Shtepia e pare e pionierit” ne Gjirokaster ka qënë ne lagjen 
Teqe afer me ndertesen e Qendres Kulturore. Ka lëvizur dhe në shtëpi të tjera po me 
ne fund femĳ et u mblodhen ne shtepine e re që mori Emrin e Heroinës se Popullit 
Fato Berberi, godina që shikoni. Deri diku eshte rruajtur dhe mjedisi jashtë që ne 
vitet e para u mbollen lule dhe peme, u krĳ ua kendi i lojnave dhe ne krye te lulishtes 
eshte busti i Poetit te Rilindjes sone Kombetare Andon Zako Çajupi.

Periudha e vitit 1990

Rënia e komunizmit  në fund të vitit 1990, e gjeti ekonominë e Gjirokastrës tashmë në 
rënie të shpejtë. të plot tepopullsisë.Kështu që rënia e sistemit komunizmit, shkaktoi 
humbjen katastrofi ke të mĳ ëra vendeve të punës. Sapo nisi të dalë ngadalë nga 
kaosi fi llestar pas rënies së komunizmit, Gjirokastra ra më 1997 në një kaos të ri pas 
rënies së skemave mashtruese piramidale.. Një pjesë e konsiderueshme e Pazarit u 
dogj dhe u demtua. Gjate periudhes se vitit 1990 e ne vazhdim nuk pati ndertim te 
ndertesave  por vetem restaurim te   ndertimeve te mepareshme. Kjo eshte nje banese 
kulle qytetare .Emertohen Banesa bulla për vetë faktin se ka tipare mbrojtëse. Duhej 
një vend i sigurt edhe për bagëtinë në dimër; duhej dhe vendi për të rezervuar ujin 
për gjatë muajve të thatë të verës. Katet përdhese të kullave ishin edhe struktura 
mbrojtëse edhe magazina të shtëpisë. Ndërsa katet e sipërme shprehnin mikpritjen 
gjirokastrite, kulturën dhe mënyrën e jetesës së tyre; por, përmes interierëve të pasura, 
edhe rangun e pasurinë e të zotëve të shtëpisë.Herë-herë kjo e fundit duket sikur 
tejkalon dukshëm edhe vetë funksionin mbrojtës të shtepise Gjatë kësaj periudhe 
nuk pati shume zgjerim te qytetit vetem shumë pak ndërtesa me funksion banimi u 
krĳ uan përreth stadiumit.Në këtë periudhë kanë pasur shumë rëndësi restaurimet 
e ndërtesave .Nje ndër këto ndërtesa është shtëpia e zekatëve një shtëpi me dy kate.
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Zhvillimi I qytetit të Gjirokastrës në ditët e sotme

Në ditët e sotme Qyteti i  Gjirokastrës përfshin Qytetin e Vjetër, me kalanë (bërthama 
e parë e vendbanimit) dhe lagjet e tipit osman, ndërtuar mbi kreshta, që vĳ në duke 
u larguar nga kalaja deri në tabanin e luginës, ku ndodhen ndërtimet bashkëkohore 
dhe kompleksi universitar. Lagjet tradicionale shtrihen në formë rrezesh rreth kalasë 
me emrat: Cfakë, Dunavat, Manalat, Palorto, Varosh, Meçite, Hazmurat, Pazari i 
Vjetër. Ndërtesat me kontekst historik të ndërtuara në ditët e sotme mungojnë,por 
nuk mungojnë restaurimet e banesave me vlera të mëdha historike ku një ndër to 
është shtëpia e shkrimtarit të madh gjirokastrit Ismail Kadare. ’Shtëpia Kadare’ është 
jo thjesht një projekt rĳ etëzimi, jo thjesht një qendër muzeale dhe kulturore, por 
synon krĳ imin e një modeli të ri të suksesshëm, që në vazhdimësi mund të ndiqet 
nga bashki të tjera të Shqipërisë. “Viti i Kadaresë” është nismë e Ministrisë Shqiptare 
të Kulturës bashkë me Bashkinë e Gjirokastrës. Të dyja këto institucione kanë 
nënshkruar marrëveshje që parasheh vënien në funksion të shtëpisë së Kadaresë në 
të mirë të kulturës.
Në takimin mes përfaqësueseve të të dyja institucioneve është miratuar edhe 
kalendari i aktiviteteve për 2016, që këtë vit shpallet “Viti i Kadaresë”. Ditëlindja e 
80-të e Kadaresë do të nisë në moton “Gjirokastra lexon me Kadarenë”, konceptuar si 
një qytet që na bashkon të gjithëve, fëmĳ ë, të rinj, të moshuar, qytetarë të përhershëm 
dhe qytetarë vizitorë të vlerave të trashëgimisë dhe kulturës. 
Shtëpia e Kadaresë ishte kapluar nga zjarri në vitin 1999. Objekti i restauruar do të 
inaugurohet më 28 janar, fi ks në datën e lindjes së shkrimtarit të njohur shqiptar dhe 
do të shfrytëzohet me qëllim të promovimit të kulturës, turizmit dhe si rezidencë për 
shkrimtarë. Një rrugicë më poshtë në qytetin e Gjirokastrës ndodhet edhe shtëpia 
e Enver Hoxhës, që është pronë shtetërore e kthyer në muze etnografi k. Shtëpia e 
Kadaresë, me vendndodhje brenda qendrës historike të qytetit të Gjirokastrës është 
restauruar me mbështetjen teknike dhe fi nanciare të UNESCO-s dhe Ministrisë së 
Kulturës. Zbatues i projektit është arkitekti Agron Doraci. Pasi hedh hapin e parë në 
shtëpinë e shkrimtarit tone te famshëm, të mbushur me emocion, futemi në pjesën që 
quhet nëndivani, aty ku hapësira të lejon të shohësh shumë objekte njëkohësisht, një 
pus që gjendet përballë portës dhe dyert e ambienteve të tjera që të ft ojnë t’I hapësh, 
për të parë se çfarë ndodh më tej.  Në këtë mjedis thuajse çdo mur është i ndërtuar 
me gur. 
Arkitekti Agron Doraci ka menduar që çdo njeri që viziton shtëpinë e shkrimtarit 
Kadare të njihet dhe me mënyrën e ndërtimit të shtëpive tipike gjirokastrite të 
kohës. Ato që sot konsiderohen unikale dhe e bëjnë këtë qytet magjepsës! Lajtmotivi 
i elementëve përbërës të banesës së Kadaresë janë guri dhe druri. Ndërkohë që 
në katin e poshtëm mbizotërojnë platformat me gurë, në katin e sipërm kryeson 
druri ku çdo element I punuar me të është I zbukuruar  pa ja humbur autenticitetin 
banesës tipike gjirokastrite. Odat e miqve gjenden në pjesën ballore të banesës, kanë 
një hapësirë më të madhe dhe përkujdesje më të veçantë sa i përket zbukurimit dhe 
ornamenteve të gdhendura në dru. Dy mjediset e tjera të banimit te cilat janë të 
vendosura në pjesën e prapme, quhen dhoma dimërore dhe kanë me pak ndriçim 
natyral. Ajo që  spikat në secilën prej odave të shtëpisë së Kadaresë, është se në 
çdo ambient ka një oxhak, karakteristike kjo e shtëpive tipike gjirokastrite të këtyre 
përmasave. Një aspekt interesant i shtëpisë së Kadaresë është integrimi I ambienteve 
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të brendshme me ato të jashtme. Pjesa e çardakut siç e quajnë në Gjirokastër  është 
transparente dhe jo rastësisht e tillë, pasi në periudhën e verës nëpërmjet një shkalle 
mund të dalësh në oborrin e shtëpisë.                                                   
         Imazhi i ri turistik i Gjirokastrës  do të rritet me rikonstruksionin e fasadave të 
godinave në pjesën e poshtme të qytetit.  Ky projekt është një bashkëpunim i qeverisë 
me Fondin Shqiptar të Zhvillimit, i fi nancuar nga Banka për Zhvillim e Këshillit të 
Europës.Duke qënë se Gjirokastra është qytet muze dhe një qytet në UNESCO jane 
projektuar shume  plane projekti per zhvillimin e qytetit dhe shume projekte(bypasse 
per zgjermin e rrugeve të qytetit të Gjirokastrës).
Monumentet në Gjirokastër kërkojnë më shumë investime, por kjo ka munguar nga 
shteti. Arkitekti Agron Doraci pohon se Gjirokastra ka akoma mjaft  nevoja emergjente, 
ka objekte të rrëzuara, madje dhe të kategorisë së parë.Sipas tĳ , kjo vjen si rezultat 
i amortizimit të madh të ndërtimeve karakteristike, mungesës së fi nancimeve për 
restaurime qoft ë nga shteti apo dhe privati. Qytet i përfshirë në listën e trashëgimisë 
botërore të UNESCO-s, arkitekti Agron Doraci shpreh dyshimin dhe shqetësimin e tĳ  
dhe për projektin e Bypass në Gjirokastër. Më tej arkitekti fl et dhe për rekomandimet 
e UNESCO-s, që sipas tĳ  janë ndihmë, por dhe detyrim për qeverinë dhe për organet 
e specializuara shqiptare.                                              
�Lidhur me projektin e Bajpasit shpreh dyshimin dhe shqetësimin tim. Struktura gjeologjike 
në këtë zonë, terreni mjaft  i pjerrët, i dikton projektit struktura, me mure tepër të larta që 
në pamje do të jenë të dukshme. Zona ku ndërtohet ky Bajpas është pjesë e rëndësishme e 
peisazhit të Gjirokastrës, në të përfshihet kalaja, monumenti më i rëndësishëm i qytetit muze. 
Bajpasi me strukturën që ka, do të dëmtojë rëndë jo vetëm panoramën e zonës, por dhe vetë 
kalanë. Tradita në këtë drejtim na jep mësime të vyera, shihni rrugën ekzistuese të kalasë, 
bile çdo rrugë në qytetin e vjetër, nuk dallohen fare në siluet sepse nuk ka mure të larta. Këtu 
nuk është fj ala për aft ësi projektuese, karakteri i relievit dhe panorama e zonës me fi zionomi 
arkitektonike karakteristike tashmë të formuar, pjesë e rëndësishme e së cilës është vetë kalaja, 
të frenon të bësh ndërhyrje në të�, shprehet Doraci.                                                                                                                                      
Ndërtimi i Bypass-it në lagjen muzeale të qytetit të Gjirokastrës ka shkaktuar 
problemet e para ende pa fi lluar implementimi i tĳ . Zbatimi i këtĳ  projekti ka 
shkaktuar debate e zemërim te qytetarët dhe specialistët e monumenteve. Lagjja e 
parë e këtĳ  qyteti, “Pazari i Vjetër”, rrezikon të zhduket në një pjesë të mirë të saj, 
si pasojë e këtyre punimeve. Po kaq e rrezikuar është edhe kisha më e vjetër e këtĳ  
qyteti, “Kisha e metamorfozës” që daton në vitin 1776. Punimet që po kryhen në 
zonën muzeale kanë dhënë pasojat e para në muret anësore të rrethimit të kësaj 
kishe, një pjesë e së cilave janë shembur. Projekti i bypassi-it synon të zgjidhë 
problemin e trafi kut në Pazarin e Gjirokastrës, duke e shndërruar atë në një zonë 
për këmbësorë,  duke lehtësuar qarkullimin e tyre dhe duke krĳ uar dy sheshe të 
reja parkimi që pritet të lehtësojnë qarkullimin e makinave. Inxhinieri gjirokastrit 
Pilo Dhami pohon se kjo rrugë është e papërshtatshme dhe si rrjedhojë do të jetë 
jofunksionale. Ai jep si argument bazë pjerrësinë e vendit ku pritet të kalojë rruga 
e cila është disa herë më lart se norma e lejuar. Shto këtu edhe faktin që kjo rrugë 
është e izoluar nga rrezet e diellit dhe si pasojë, në dimër mbizotërojnë ngricat, çka 
vështirëson më tepër qarkullimin e automjeteve dhe kthehet në burim të sigurt 
aksidentesh. Jofunksionalizimi i kësaj rruge vërtetohet edhe nga pohimet e banorëve 
të tre lagjeve të sipërme të qytetit “Manalat”, “Cfakë” dhe “Dunavat” të cilët pohojnë 
se pas përfundimit të bypass ata mbeten të izoluar dhe largësia e distancës që duhet 



66 

të përshkojnë shumëfi shohet. Për këtë arsye pothuajse asnjë prej tyre nuk mendon se 
do ta përdorin këtë rrugë kalimi në përditshëmri. 
Ky eshte nje qytet i pjerret, ndoshta me i pjerreti ne bote, qe i kishte thyer te gjitha ligjet e 
urbanistikes.Ismail Kadare
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Stresi tek adoleshentët në shkollë
Puna e mësuesit për mënjanimin e stresit tek adoleshentët në shkollë

Ms.  Blerantina  Xhaferri

Abstrakt

Tema “Stresi tek adoleshentët” është një temë me shumë përbërës që edhe pse shpesh shfaqen 
si enigmatikë janë përbërës realë edhe pse jo , edhe shkencorë. Shqisa e gjashtë trajton 
fenomene paranormale të tilla si :parashikimi, telepatia, parandjenjat, deja vu, etj të cilat 
ndikojnë fuqishëm në mendimet dhe sjelljet tona. Pavarësisht se ende nuk është defi nuar 
si shkencë parapsikologjia po përpiqet të bindë me fakte, eksperimente dhe studime të 
panumërta serioze dhe të punuara në parametra shkencorë.
Shumica e njerëzve e përdorin termin “stres” për të karakterizuar gjendjen emocionale kur 
ballafaqohen me mjedisin e tyre. Në fakt përdorimi i tĳ  është jo i gjetur  mirë në mjedisin  
rrethues.
 Ky term “stres” është futur në mjedise për të përshkruar përgjigjen e organizmave në mjekësi 
Eshtë e cilësuar se njeriu është një sistem i hapur një ekulibër  dianamik me mjedisin rrethues 
përkundrejt  atyre që e shikojnë stresin si të nevojshëm për ta. 
Stresi nuk njihet si semundje ngjitëse, por në të vërtetë është e tillë pasi një familje me problem 
injekton tek fëmĳ ët gjendjen stresuese e cila ndikon në çdo stad të zhvillimit të tĳ  dhe në 
personalitett in e tĳ  . Pra çdo mësues dhe prind duhet të mundohet që në rritjen e adoleshentit 
t’i servirë  një ambjent të qetë dhe pa shumë kritika e zënie. Ky punim ka për qëllim të 
evidentojë rolin e mësuesit në menjanimin e stresit tek adoleshentët në shkollë. Gjithashtu 
ky studim ka për qëllim edhe të zbulojë se sa e besojnë dhe sa i njohin njerëzit në përgjithësi 
fenomenet parapsikologjike dhe termat që ajo përfshin në fushën e saj të studimit . 
Qëllimi i studimit nuk është që të tregojë se këto fenomene ekzistojnë, por të tregojë faktet 
mbi të cilat studiuesit të bindin për ekzistencën e kësaj shqise. 

Fjalët kyçe: binom i pandashëm, “stress”, frustacion, ndikime fi ziologjike, nervozizëm.

Hyrje

Termi stres është futur për herë të parë nga “Hans Selye” për të përshkruar përgjigjen 
e organizmit kur mbi të ushtrohet ndonjë veprim prej shkaktarëve të ndryshëm 
të mjedisit rrethues. Njeriu e has këtë ndjenjë çdo ditë jo vetëm një herë por disa 
herë pasi vetë natyra njerëzore është në kontakt të vazhdueshëm me mjedisin e 
jashtëm në të cilën gjenden fenomenet dhe nxitësit e stresit. Njeriu është një sistem 
i hapur me ekuilibër dinamik me mjedisin rrethues. Midis tyre duhet të egzistojë 
homeostaza e cila nuk është e rëndësishme vetëm brenda organizmit të njeriut por 
është e rëndësishme edhe jashtë saj
Të rinjtë shpesh stresohen kjo për shkak të shumë situatave, ngjarjeve me të cilat ata 
përballen në rrjedhën e ditës së tyre. Ata krĳ ojnë përfytyrime të pafundme, të cilat 
i trazojnë nga çasti në çast, stresohen e revoltohen shpejt përpiqen e nxitojnë që të 
rriten menjëherë që të mos vonohen e të mbeten gjithnjë fëmĳ ë. Kërkesat e larta në 
një njësi kohe relativisht të shkurtër krĳ ojnë kushte për dështime gjë e cila i brengos 
ata.
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Drejtimi i stresit

Që nga lindja e njeriut e deri në vdekje stresi vetë është një binom i pandashëm në 
fl etën e njeriut. Në përbërjen e stresit ndikojnë disa faktorë: Presionet e ndryshme; 
frustacione; konfl iktet. 
1.Presioni lind nga faktorët e jashtëm ku egziston një kërkesë për të shpejtuar ose 
për t’u përpjekur.
2.Frustracioni lind përmes rezistencës kundër përmbushjes së vullnetit të lirë. Sa më 
e madhe pengesa aq më i madh mund të jetë zhgënjimi.
3.Konfl ikti ndodh jo vetëm nga pengesat që hasen por edhe kur je i detyruar të 
zgjedhësh në dy apo më shumë qëllime. Gjithashtu mund të theksohet si një rol 
i rëndësishëm në shkaktimin e stresit edhe elementet e zhvilluar të epokës sonë 
nëpërmjet këtyre situatave : 
-Ndryshime të mëdha në kohë të shkurtër  
-Kur individit i mungojnë shprehitë e përballimi i stresit bëhet mjaft  i vështirë e me 
përmasa të mëdha.
-Si pasojë e efekteve të shumta e moszëvendësimit të tyre duke shkaktuar stresin. 
Menaxhimi i stresit konsiston në eliminimin  e parandalimit të faktorëve që e 
shkaktojnë atë. Subjektet politike në tërësi dhe ato privat synojnë të ndërmarrin hapa 
të tilla që e parandalojnë stresin. Disa nga kërkesat që nxisin parandalimin e stresit 
në punë: 
1.Sinkronizimi e balancimi i ngarkesës në punë.
2.Organizimi i punës e nxitja e punonjësve
3. Përcaktimi i qartë i rolit të çdo punonjësi në arritjen e objektit të organizatës.
4.Krĳ imi i mundësive që punonjësi arrin pjesë për vendimarrjet që kanë rëndësi për 
punën.
5.Qartësimi i zhvillimit të karrierës e punimit
6.Nxitja e mundësive e veprimtarisë sociale .
7. Parandalimi e menaxhimi i stresit kërkojnë ndërmarrjen e disa hapave : 
Hapi 1 
Indentifi kimi i fakteve potencialë që shkaktojnë stres. Duhen marrë parasysh disa 
rrethana që kanë të bëjnë me madhësinë e subjektit si dhe burimet potenciale në 
dispozicion të qëllimit. 
Hapi 2 
Matja e shkalla e ndikimit të fakteve ku realizohet nëpërmjet disa instrumenteve që 
bazohen në përshkrimin e faktorëve në mjedisin e subjektit e aty ku ai vepron. Këtu 
përdoren metoda të ndryshme intervista, pyetsorë, etj 
Hapi 3
Analizimi i të dhënave, klasifi kimi i faktorëve, përcaktimi i prioriteteve. Instrumentet 
mund të jenë me karakter material që kanë të bëjnë në shmangien e faktorëve që shkaktojnë 
stress, si ndotja zhurmat, etj. Menaxhimi i stresit është një çështje e rëndësishme e 
objektivave e planeve por kjo tani nuk përfshihet në sferën e menaxhimeve

Konfl ikti i adoleshentëve me prindërit

Burimi kryesor që shkakton stres tek adoleshentët është familja dhe mjedisi rrethues. 
Shpesh prindërit ushtrojnë mbase në mënyrë të pavetëdĳ shme trajta të tilla të stresit si: 
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-presion        -frustracion              -konfl ikt
-Prindërit e shfaqin presionin në mënyrë të tillë që i duket si e drejtë mënyra e kritikës 
së vazhdueshme për çdo gabim apo mënyrën e zgjidhjes së tyre.
-Frustracioni që në vetvete nënkupton ndrydhje të ndjenjes apo të dëshirës së fëmĳ ës 
për atë çka ai dëshiron. Prindi si pasojë e mos dëshirës për t’ia plotësuar që nënkupton 
atë që shpesh prindërit thonë  “jo çdo gjë duhet t’ia blesh fëmĳ ës” apo si pasojë e 
mungesës së anës materiale nuk ia plotëson duke çuar në frustrim tek fëmĳ a.
-Konfl ikti:  këtu duhet të kemi parasysh konfl iktin e brendshëm . Shohim që vitet 
e fundit numri i divorceve është shtuar në Shqipëri apo edhe në vende të tjera i 
cili ndikon negativisht tek fëmĳ ët dhe kryesisht tek adoleshentët, të cilët duhet të 
zgjedhin midis dy prindërve dhe në këtë mënyrë ato përjetojnë brenda vetes një 
konfl ikt të fuqishëm.
Ky konfl ikt mund të çojë te fëmĳ ët “pasoja” të rënda si në formimin e personalitetit, 
po ashtu edhe të “temperamentit dhe të karakterit të tyre, në disa raste” mund të çojnë 
“në konsumim duhani, alkoli, droge, në kryerjen e akteve të rrugaçërisë dhe vagabondazhit.”1

-Konfl ikti familjar i cili përjetohet drejtpërdrejt nga fëmĳ ët dhe është një shkaktar 
kryesor i stresit, ku në këtë konfl ikt mund të jenë dhe pre e dhunës apo vëzhgues i saj 
ose fëmĳ a gjatë grindjes së prindërve të tĳ  përjeton një stres shumë të madh që ndikon 
fuqishëm dhe në formimin e personalitetit të tĳ  dhe njëkohësisht në mendimet e tĳ .
-vdekja e një prindi që është stresi më i fuqishëm dhe lë pasoja tek ata.
-Divorci i prindërve.
Divorci ose çdo forme tjetër ndarje është një faktor stresues i madh për fëmĳ et. 
Përveç ndarjes së prindërve ai përjeton edhe ndryshime në jetën e tĳ  të përditshme  
si në aktivitetet e përditshme, shoqëri etj. Divorci ka raste që sjell ose më mirë sjell 
transferimin e fëmĳ ës në një vend tjetër larg nga shoqëria e tĳ , shkolla apo edhe 
njerëz me të cilët ai ishte atashuar shumë. 
-Probleme të shëndetit, tensionet zënkat të cilat kontribuojnë në stresin kronik.
 Shpesh konfl ikti i adoleshentëve lidhet me humbjen e objekteve prindërore të 
idealizuara në fëmĳ ëri me proçesin e deidealizimit të fi gurave prindërore në këtë 
moshë. Gjithashtu mospërshtatja e prindërve dhe mospranimi i tyre të fëmĳ ës 
adoleshent shpesh jo vetëm krĳ on konfl ikte me sjelljen por edhe një burim stresi 
të vazhdueshëm dhe jo vetëm për adoleshentin por edhe për vete prindërit duke 
krĳ uar një klimë tensionesh në familje, gjendje e cila mund të ndikojë negativisht tek 
adoleshenti. 
Në adoleshencë tabloja klinike mund të rëndohet në mënyrë mbresëlënëse por 
megjithatë adoleshenti i shoqëruar mirë mund të dalë nga ajo që ishte veçse një “krizë 
normative” siç shkruan Erik Erikson ”Adoleshenca nuk është një sëmundje por një 
krizë normative dmth një faze normale e një konfl ikti të ashpër e karakterizuar nga 
një lëkundje e dukshme e forcës së unit ashtu sikurse edhe nga një potencial rritjeje 
i lartë. 
Stresi shpesh bën që shumë të rinj ta shprehin duke kryer sjellje agresive që nënkupton 
ofendime ose zënie me të tjerët. 
“Harold Minden” specialist në fushën e stresit thekson se stresi mund të dëmtojë 
mirëqënien fi zike, afektive, sociale, intelektuale  të individëve dhe kryesisht tek 
mosha e adoleshentëve kjo shfaqet dukshëm. 
                                
1  Musa Kraja, Pedagogjia, Mileniumi i ri, Tiranë, 2006,  f. 416.



70 

 Analizë e të dhënave të mbledhura nga pyetësori..
Pyetësori është plotësuar nga disa nxënës të moshës 15- 18 vjeç. Pyetësori është 
plotësuar nga nxënës dhe nxënëse .
1.Ç’është stresi për ju?

Alternativat Përgjigjet
A 22%
   B 27.5%
C 20%
D 30%

Nga grafi ku shohim se përqindja më e madhe rezulton në alternativën e katërt ku 
adoleshentët e përkufi zojnë ose e shohin stresin si ankth.
2. Stresoheni shpesh?

Alternativat Përgjigjet
Po 42.5%
Jo 55.5%

Nga të dhënat e grafi kut vërehet se ndonëse një pjesë e mirë e adoleshentëve shprehen 
se nuk përjetojnë stres një përqindje jo e vogël shprehet se përjetojnë shpesh stres gjë 
që nuk është normale për moshën e adoleshencës.
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3. Cilët persona ju stresojnë më shumë?
a-mami                                           c-shokët \shoqet
b-babi                                              d-mësuesit

Altern ativat Përgjigjet
Mami 12.5%
Babi 12.5%
shokët/shoqet 20%
Mësuesit 55%

Nga të dhënat vërejmë se prindërit shkaktojnë stres tek adoleshentët ndonëse ajo 
shihet si bazë kryesore në rritjen dhe zhvillimin e tyre, por nga grafi ku vërehet se një 
përqindje të madhe ka stresi që shkaktohet nga mësuesit të cilët kalojnë një pjesë të 
madhe me to.
4-Konfl ikti i prindërve shkakton stres tek ju?

Alternativat Përgjigje
Po 12.5%
Jo 10%
Rrallë 32.5%
Shpesh 7.5%
Ndonjëherë 37.5%

   

Nga të dhënat vërejmë se alternativat tregojnë qartë se konfl ikti me prindërit shkakton 
stres ndonese ne pergjigjet e dhena ai tek disa shfaqet dukshem, tek disa rrallë etj. 
5-Cila është arsyeja e konfl ikteve tuaja me prindërit?
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Alternativat Përgjigjet
Mosbindje 20%
Mospërputhje idesh 67.5%
Dëshira për të qënë gjithmone i saktë në 
ide 12.5%ideide

Nga të dhënat vërehet se përqindjen më të madhe e ka konfl ikti i adoleshentëve me 
prindërit si pasojë e mospërputhjeve të ideve gjë që është e dukshme duke qënë se 
konfl ikti bëhet midis dy brezave me ide dhe gjykime të ndryshme.
6- Si silleni ju me prindërit, shokët kur jeni të stresuar?

Alternativat Përgjigje
Nuk fl as 77.5%
Bërtas 15%
Flas shumë 7.5%

Nga të dhënat e grafi kut vërehet se stresi tek adoleshentët shkakton mbyllje në 
vetvete ku ato gjatë një gjendje stresi preferojnë më shumë të mos shprehen, gjë që 
shihet dukshëm vetëm tek një përqindje shumë e vogël preferojnë të fl asin . 
7-Stresi tek ju shkakton më shumë ?
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Alternativat Përgjigjet
Shqetësime në 
stomak 20%

Djersitje 7.5%
Pafuqishmëri 42.5%
Asgjë 30%

Nga të dhënat shohim se stresi 
shkakton tek adoleshentët ndikime fi ziologjike gjë që nuk ndikon pozitivisht tek 

kjo moshë pasi pikërisht në këtë moshë ndodh edhe plotësimi, pjekuria e disa 
aspekteve fi ziologjike ku përqindjen më të madhe e ka pafuqishmëria .

8-Stresi tek ju shkakton gjendje?
Alternativat Përgjigje
Nervozizmi 60%
Pesimizmi 17.5%
H u m b j e 
Kontrolli 12.5%

Sipas të dhënave vërejmë se stresi ndikon dhe në psikologjinë e adoleshentëve e cila 
nga grafi ku vërejme së përqindjen më të madhe e ka nervozizmi.
9-Stresi tek ju shkakton?

Alternativat Përgjigjet
Humbje oreksi 25%
Shtim oreksi 17.5%
Humbje gjumi 25%
Rrahje të shpejta zemre 32%
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Nga të dhënat e grafi kut vërejmë se përqindjen më të madhe e kanë rrahjet e shpejta 
të zemrës
10-Kur jeni të stresuar bëni veprime agresive?

Alternativat Përgjigje
Po 37.5%
Jo 60% 

Një nxënës nuk ka dhënë përgjigje.
Nga të dhënat  vërehet se përqindjen më të madhe e ka përgjigja sipas së cilës stresi 
nuk bën që ato të sillen në mënyrë agresive. Por nga përqindja vërejmë se një pjesë jo 
shumë e vogël bën që stresi tek ato të shfaqet me sjellje agresive.

11-Ndaj kujt kryeni më shumë sjellje agresive?

Alternativat Përgjigjet
Prindërve 15%
Mësuesve 12.5%
Shokët,shoqet 52.5%
Pa përgjigje 20%
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Nga të dhënat e kësaj pyetje vërehet se shumica e adoleshentëve e shprehin stresin në 
mënyrë agresive ndonëse bie pak në kundërshtim me pyetjen paraardhëse ndonëse 
shfaqet dhe tek prindërit apo shokët.
Disa informacione se si mund ta shmangim stresin
Sipas disa psikologëve është mjaft  e rëndësishme që adoleshentët të gjejnë disa 
mënyra për të shmangur stresin. Janë disa hapa që na ndihmojnë të kuptojmë 
ndikimin e stresit tek adoleshentët.
- Si duhet të ndihmohen adoleshentët  kur përjetojnë stres?
Adoleshentët  kur ndjehen të stresuar e shprehin atë në mënyra të ndryshme si ndaj 
vetes dhe familjes e shoqërisë në përgjithësi. Ёshtë e rëndësishme që të njihet stresi 
i tyre dhe të ndihmohen ato me anë të strategjive të shëndetshme. Këto strategji 
mund të jenë të shëndetshme nëse përdoren në mënyrë të tillë nga prindërit apo 
mësuesit e tyre. Prindërit dhe mësuesit janë personat të cilët ndihmojnë shumë që ata 
të ndjehen më pak të stresuar duke krĳ uar një ambjent me qetësi që i jep atyre  kohë 
të mjaft ueshme për t’u shprehur. Prindërit apo mësuesit duhet të mos kritikojnë 
apo zemërohen kur fëmĳ et nuk i nxjerrin dot fj alët dhe të mundohen nëse është e 
nevojshme ndihmën e një terapisti  për të ndihmuar në të folur. E rëndësishme është 
që prindërit duhet të njohin çdo ngjarje të rëndësishme që ndodh në jetën e tyre  dhe 
duhet të jetë pikërisht ambjenti familjar i cili zë rolin kryesor në jetën e adoleshentëve  
që të krĳ ojë një mjedis që inkurajon një stil jetese relaksuese pasi shpesh prindërit  
në të shumtën e rasteve ndikojnë dukshëm në gjendjen stresuese tek femĳ ët të cilët 
shpesh në vorbullën  e jetës së përditshme harrojnë që fëmĳ ët ndjejnë frikë, dështime  
e janë dëshmitarë të pafuqishëm të ngjarjeve gjeneruese të stresit ndonjëherë ato të 
qarat e fëmĳ ëve, kriza të ndryshme janë parë si një etapë e zhvillimit të tyre. Ёshtë 
e rëndësishme që trajtimi dhe kurimi i simptomave që shfaqin fëmĳ ët e stresuar të 
bëhet që në fi llim për parandalimin e problemeve të mëvonshme.Mosha e madhe 
pra familja, mësuesit, apo të afërm mund të ndihmojnë fëmĳ ët në disa mënyra edhe 
pse shpesh nuk është e lehtë ja disa mënyra:
-Kujdesje për ambjentin rrethues.
-Ndihmesa e tyre për të zhvilluar një aft ësi positive.
-Dëgjojeni  me kujdes dhe pyeteni për çka nuk shkon. Dëgjojeni me vëmendje me 
qetësi dhe interes. Largoni çdo kritikë apo fajësim. Ideja është që i riu të shprehet.
-Ndihmojeni fëmĳ ën të mendojë për gjërat që bën, sugjerojini fëmĳ ës një aktivitet 
që e bën të ndjehet mirë dhe të zgjidhë vetë problemet  dhe inkurajojeni fëmĳ ën të 
mendojë vetë për zgjidhjen.
-Mënyra se si të kujdesen prindërit për ambjentin rrethues konsiston;
a- Pranoni ndjenjën e fëmĳ ës dhe mundohuni ta mbani afër.
b- Lejojini dhe tregojini fëmĳ ës që gabimet çojnë në mësime e prej tyre fi ton shumë 
gjëra pozitive
c- Bëhuni të durueshëm dhe lavdëroni fëmĳ ën tuaj sidomos kur ai e gjen vetë 
zgjidhjen e gabimit dhe inkurajojeni që është i aft ë.
d- Tregoni kujdes, ngrohtësi, dashuri e afërsi me fëmĳ ën tuaj.
e- Tregoni besim pa qënë i ashpër dhe theksoni bashkëpunim në garë.
f- Mundohuni që të gjeni mënyrën që fëmĳ a të kontribuojë në familje.
g- Bëhuni i vetëdĳ shëm në atë çka duan dhe mos u mundoni t’i shtyni drejt gjërave 
që ju në të vërtetë doni.
Një terapi e vogël me miqtë do të ishte ideale për të zbrazur stresin e ditës. Mos 
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ngurro të bësh thashetheme apo të fl asësh me miqtë për problemet e tua apo gjithçka 
që të ka zënë syri gjatë ditës tënde. Erik Sundron pohon se, që adoleshenti të dĳ ë të 
përballojë stresin duhet të njohë karakterin e tĳ  pasi vetëm në atë mënyrë ai do të dĳ ë 
se si t’i bëjë ballë stresit. Me këtë ai lë të nënkuptohet se adoleshentët duhet të marrin 
aq obligime sa ata janë të aft ë të zgjidhin.
Kjo mund të jetë një këshillë që prindërit mund t’u japin fëmĳ ëve të tyre adoleshentë. 
Ndërsa mësuesit, sidomos ata kujdestarë, kanë të gjitha mundësitë që t’i krĳ ojnë 
ambiente të tilla gjatë orëve mësimore, por edhe pas mësimit, duke krĳ uar tema të 
tilla që u japin mundësi adoleshentëve të shprehen lirshëm. Diçka e tillë mund të 
bëhet gjithashtu edhe gjatë orëve edukative të cilat nëse shfrytëzohen mirë do të rrisin 
mirëkuptimin mes klasës por edhe bashkëpunimin në grup. Ёshtë e rëndësishme që 
një mësues të njohë temperamentin e nxënësve të tĳ  dhe të krĳ ojë një komunikim të 
hapur mes nxënësve të klasës por edhe mes vetë mësuesit dhe nxënësit.

Referencat

Gjokutaj, M. Shahini, L. Mësimdhënia me në qëndër nxënësin, Qendra e trajnimit dhe e 
kualifi kimit për arsimin, Tiranë 2005.
Musa Kraja, 2006. Pedagogjia, Tiranë, 2006.
Ndërmjetësimi I konfl ikteve në grupmoshat shkollore. Manual për mësuesit. Tiranë 2006.
Musai, B, Metodologjia e mësimdhënies, Pegi, Tiranë, 2003.
Gjini, F., Rreth njohjes dhe stimulimit të komunikimeve ndëraktive në grupin e nxënësve, 
Revista Pedagogjike, Nr, 2 1998.
Stanley Hall, American Journal of Religious Psychology and Education, 1994.



77 

Kanceri i gjirit dhe efektet psikologjike te femrat

Lumturi Veizaj
Mesuese

Abstrakt

Kanceri është një sëmundje ku qelizat anormale ndahen pa kontroll dhe janë në gjendje të 
sulmojnë indet e tjera. Shumica e pacientëve dhe familjeve të tyre përballen me një shkallë 
depresioni, ankthi dhe frike kur kanceri bëhet pjesë e jetës së tyre. Kanceri i gjirit është një 
nga tumoret më të përhapura në gratë në moshën 45-50 vjeç dhe për pjesën më të madhe 
është e shërueshme nëse diagnostikohet në kohë. Studimi fokusohet në ankthin e pacientëve 
me kancer të gjirit dhe njerëzve të grupmoshave të ndryshme që kanë pasur më parë anëtarë 
të familjes. Ajo synon të hetojë kancerin, simptomat e tĳ  dhe efektet e sëmundjes në nivelin e 
ankthit të pacientëve. Përveç kësaj, dokumenti synon vlerësimin e nivelit të njohurive të grave 
të grupmoshave të ndryshme, në kancerin e gjirit.

Fjalët kyçe: Ankthi, kanceri i gjirit, efekti i ankthit, simptomat e ankthit.

Hyrje

Kanceri është një sëmundje e lodhshme frekuenca e së cilës është duke u rritur 
gradualisht në të gjithë botën. . Në fushën e gjërë të luft ës kundër kancerit të gjirit, 
informimi i publikut dhe sidomos i grave në veçanti, është një ndër sektorët më të 
rëndësishëm. E rëndësishme është edhe trajtimi dhe ndjekja e grave si nga nje mjek 
ashtu edhe nga një psikolog.

Hipoteza

Vajzat e reja e përjetojnë  kancerin e gjirit me intensitet  të lartë emocional sesa gratë.

Metodologjia

Qëllimi i studimit është eksplorues, të njoh dhe të përshkruajë pasojat psikologjike 
dhe sociale të grave dhe vajzave me kancergjiri. Kërkimi është bazuar në një studim 
rasti, dhe është realizuar nëpërmjet instrumentave të mëposhtme: 
1) Shfl etimi i literaturës   2) Intervista gjysmë e strukturuar /pyetësor. 3) Procedura.

Materiale dhe metoda

Për realizimin e studimit janë përdorur metoda cilësore. Për mbledhjen e 
informacioneve kemi realizuar dy procedura, :e para është realizimi i dy intervistave 
të cilat janë realizuar individualisht nga pacientet ku përshkruajnë gjendjen e tyre 
emocionale dhe psikologjike. E dyta është nje formular i cili përmban 16 pyetje 
dhe është shpërndar në 100 individ. Në këtë studim jan të përfshir grupmoshat, 
duke fi lluar nga me pak se 25 vjec deri mbi 45 vjec. Të prekurit gjatë shqyrtimit të 
pyetsorëve jan vetëm femrandhe studimi është realizuar në 2 qytete të ndryshme të 
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Shqipërise, në qytetin e Ballshir dhe në qytetin e Vlorës. 
Përpunimi i të dhënave: Për përpunimit e të dhënave është përdorur programi Exel.

Rezultatet

Përgjigjet e pacienteve
Pyetja 1. Lidhja ndërmjet arsimimit dhe prekshmërisë nga kanceri i gjirit.(grafi ku.
nr.1)
Duke i analizuar pacientët e prekur nga sëmundja sipas arsimimit përkatës vëmë re 
që përqindjen më të madhe e zënë pacientet me arsim 9-vjecar. Pastaj ato me arsim të 
mesëm dhe me pak diferenc pacientet me arsim të lartë. Nje ndër arsyet kryesore që 
ndikon në këtë renditje është informimi nëpërmjet arsimit , pasi sic dihet një kontroll 
në kohë mund të parandalojë sëmundjen.p j j

Grafi ku Nr. 1
Pyetja 2. Shpërndarja gjeografi ke e sëmundjes Ballsh/Vlore. (grafi ku.nr 2)pp jj gjgj g j (gg

Grafi ku. Nr 2
Pyetja 3.  Faktorët e riskut të kancerit të gjirit. (grafi ku.nr 3)
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Grafi ku. Nr. 3
Pyetja 4. Përjetimi emocional dhe reagimi më i theksuara sipas grupmoshave.
(grafi ku.nr .4)(g )

Grafi ku. Nr. 4
Pyeta 5. Gjendja emocionale gjate periudhes së përballjes me sëmundjen. (pyetja. nr. 
5))

Grafi ku. Nr. 5
Nga të dhenat e grafi kut gjendja emocionale e pacienteve është e rënduar dhe aspak 
e motivuar. 
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Diskutime

Kanceri i gjirit shkatërron gjirin dhe gratë i përgjigjen emocianalisht për shkak 
të efekteve estetike edhe humbjes së funksionit  të gjirit , si dhe frikës që mund të 
jenë aq pranë vdekjes. Subjektet e studimit tonë kishin ngjashmëri në përjetimet e 
emocioneve të tilla si ankthi, frika, trishtimi, mendime të shumta mbi vdekjen , si dhe 
pagjumesi . Por në ndryshim vajzat e reja i kishin këto reagime më te theksuara dhe 
me të forta, si dhe ne shifra me të larta të niveleve të ankthit dhe depresionit. Frika 
nga vdekja , ankthi i sëmundjes pranohen si simptoma shqetësuese  të  sëmundjes së 
kancerit të gjirit. Menaxhimi jo i duhur i tyre prek cilësinë e jetës te grave me kancer 
gjiri dhe më tej duke ndikuar në vullnetin e tyre për të jetuar. Kujdesi i familjarëve 
, kujdesi shëndetsor i mjekut, psikologut rrit  besimin dhe shpresat e grave duke i 
ndimuar ato për të kapërcyer vuajtjet e sëmundjes së tyre.

Konkluzione

Mbështetja ështe një përcaktues i rëndësishëm. Vajzat e reja kanë nevojë për tu trajtuar 
më shumë kujdes duke qënë në moshë më të re pasi dhe përjetimi i tyre është më 
i fuqishëm. Vetëm 39% e pacienteve janë të informuara rreth kësaj sëmundje. Frika 
nga vdekja , ankthi i sëmundjes pranohen si simptoma shqetësuese  të  sëmundjes së 
kancerit të gjirit. Menaxhimi jo i duhur i tyre prek cilësinë e jetës te grave me kancer 
gjiri dhe më tej duke ndikuar në vullnetin e tyre për të jetuar. Kujdesi i familjarëve 
, kujdesi shëndetsor i mjekut, psikologut rrit  besimin dhe shpresat e grave duke i 
ndimuar ato për të kapërcyer vuajtjet e sëmundjes së tyre. Në këtë rast gratë dhe 
vajzat duhet të marrin edhe mbështetje fi zike, emocionale dhe fi nanciare nga familja, 
bashkëshortët, vendin e punës, dhe profesionistëve të shëndetit.

Rekomandime

Nga  studimi  i  prezantuar  u  njohëm  me  sëmundjen  e  kancerit  të  gjirit   dhe  
pasojat psikologjike te te prekurava nga kanceri i gjirit,  zhvillimi i sëmundjes   si 
dhe trajtimi i tĳ  dhe vështiresitë sociale dhe psikologjike të këtyre grave apo vajzave 
me kancer gjiri.  Në këtë mënyrë ne kuptojmë që kjo sëmundje me forma të njejta 
fi ziologjike arrin në  nivele të ndryshme të përjetimit te saj . Do të sugjeronim që 
studimet të fokusohen në pasojat e nivelit individual ku  kryesisht kemi të bëjmë me 
dëmtime sociale dhe psikologjike. Nga studimi  rezultoi që grat dhe vajzat kishin 
përjetime afërsisht të njëjta por ne nivele të ndryshme  të ankthit dhe depresionit.  
Për ne raste te tilla specifi k sugjerojmë që psikologu në bashkëpunim me mjekun 
dhe familjarët e pacienteve me kancer gjiri të ofrojnë mbeshtetje emocionale , fi zike 
dhe fi nanciare.  Kanceri i gjirit te femrat është nje semundje e shkaktuar nga shume 
faktor. Per kete arsye gjate trajtimit te tĳ  duhen konsideruar te gjithe faktoret , jo 
vetem ata fi zike. Per te kaluar sa me lehte dhe me sukses një psikolog dhe mjek duhet 
te ndihmoje pacienten e tĳ /saj :
• te jete e pergatitur 
• te pyes per cfaredolloj paqartesie dyshimi qe ka 
• te shpreh stafi t shqetesimet qe ka 
• ti besoje te perkujdesjes mjekesore 
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• te shpreh emocionet 
• te zhvilloje nje fryme luft e dhe jo dorezimi 
• te kete mbeshtjetjen e personave me te afert etj 
Ne rastin e vajzave do te sygjeronim që të vizitohen më shpesh në këte rast që edhe 
sëmundja të  diagnostikohet në faza më të hershmë. Për rastet do të sygjeronim 
me domosdoshmëri praninë dhe ndjekjen e sëmundjes edhe nga ana e psikologut/
psikologes.
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‘Shumë gra janë në jetë sot për arsye se ato kanë bërë depistime të rregullta për kancer gjiri’ 
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Mësimdhënia

Enkelejda Saveta

Abstrakt

Evolimi i shoqerise njerezore ne te gjithat dimesionet e saj solli me vete dhe nevoja e sfi da 
te reja ne arsim e ne mesimdhenie. Kalimi nga nje shoqeri, shtet i mbyllur, ne nje shoqeri, 
shtet te hapur kerkon qe qytetaret e saj te pergatiten te mendojne ne menyre kritike e te jene 
te aft e per zgjidhjen e problemeve. Si nevoje e kesaj situate edhe procesi i mesimdhenies 
fi lloi te ndryshoje dhe te pergatite edukatore te kualifi kuar. Diversiteti i pikepamjeve, 
llojshmeria e pervojave dhe krĳ imtaria e pamate e mesuesve, jane faktore te tjere qe ndikojne 
ne dinamizmin e mesimdhenies. Idete dhe pervojat e paraqitura ne kete shkrim bazohen ne 
njohjen e realitetit arsimor dhe njekohesisht ne prirjen e sotme ne vendet e zhvilluara ku thelbi 
eshte ta shnderrojme klasaen ne nje mjedis te gjalle, ku ne vend te dhenies se informacionit 
te kultivohen shprehi per gjetjen e tĳ . Ky shkrim synon ti sherbeje mesuesve dhe studenteve 
te ardhshem.

Fjalet kyce: mesimdhenie, metoda, te nxenit, bashkepunim.

Hyrje

Mesimdhenia eshte nje proces shume i gjere, ne te hasen veshtiresi apo problematika 
te ndryshme. Por keto nuk duhet te behen pengese per te arritur rezultate te larta me 
nxenesit ne fushen e te nxenit. Keto duhen identifi kuar e me pas perdorur per arritje 
sa me te larta. 
Me poshte po listoj disa problematika te cilat hasen ne punen e perditshme:
1. Perzgjedhja e metodave te mesimdhenies
Metodat duhet te percaktohen qarte e sa me efi kase per te arritur synimin dhe te 

kuptuarin. Duhet te kemi parasysh menyrat dhe perzgjedhjen e pyetjeve te cilat 
duhet te perdorim gjate dhenies se informacionit. Ndihmese te madhe te jep 
njohja e mire e klases dhe njohurite e librit.

2. Motivimi i nxenesit
Motivimi i cili ka te beje drejperdrejt me perfshirjen e nxenesve ne procesin e te 

nxenit. Ne klasa te ulta kjo arrihet edhe me lehte, sepse ne klasa te larta si ne 
adoleshence eshte me e veshtire te mbash nxenesit te motivuar. Ndaj mesuesi 
duhet te jete sa me vigjilent per te gjetur menyra si te motivoje nxenesit.

3. Problemi i menaxhimit
Menaxhimi ka rolin e vet te veshtire ne arritjen e te nxenit. Klasa duhet te kete nje 

klime te qete. Nese dy nxenes bejne zhurme dhe mesuesi afrohet tek ata, kjo sjell 
largimin e vemendjes nga mesimi. Mesuesi duhet te luaje rol drejtues menaxhues 
ne klase. Nje klime e qete ne klase sjell tek nxenesit rezultate me te larta. Nje 
mesimdhenie e planifi kuar mire dhe e motivuar sjell rezultate te kenaqshme te 
nxenesit (Bardhyl Musaj 2003).

4. Problematikat e vleresimit
Pra nje vleresim i sakte tek te nxenit gjate procesit te mesimit ben qe nxenesi te jete 

sa me aktiv.  Vleresimi perfshin detyrat e shtepise, klasen, tema, ese, projekte 
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apo punime te tjera. Vleresimi eshte shume i rendesishem e mund te shihet si nje 
proces motivimi nga ana e nxenesve. 

Eshte e rendesishme qe mesuesi te kuptoje se ne jeten e vertete te klases, dallimet 
midis problemeve te metodave te mesimdhenies,menaxhimit, motivimit e vleresimit 
pothuajse asnjeher nuk jan te ndara qarte dhe prere. Ne mesimdhenien e vertete keto 
lloj problemesh si theksime ose si perparesi sesa si ndarje kategorish. (Bardhyl Musaj 
2003, 16)
Mesimdhenia qe te jete sa me produktive mesuesi duhet te beje te qarte paraqitjen e 
mesimit duke i bere qeshtjet sa me te kuptueshme. Konceptet e reja shpjegohen hap 
pas hapi. Te folurit te qarte madje dhe zeri i ulet, i embel pasi eshte shume me efektiv. 
Perfshirja e nxenesit gjate procesit te mesimdhenies dhe marrjes ne konsiderate e 
mendimit te nxenesit eshte shume efi kase. Mesuesi nxit perfshirjen e sa me shume 
nxenesve kur ai pranon mendimin e krahason me ate te shokut apo informacionin e 
ri. Ai sjell tek nxenesi perpunimin e informacionit te ri. 

“Ate qe degjoj, e harroj.
Ate qe shikoj, e mbaj mend.

Ate qe them dhe e bej e kuptoj.”
(Prof. A. Tamo, Prof. Th. Karaj, Prof. Ass. E. Rapti, Makro 2005)

Ate qe nxenesit thonr dhe bejne, i nxisin nxenesit te mendojne ne menyre te 
vazhdueshme. Mesuesi duhet te jete inkurajues per keta nxenes. Duhet te kete 
parasysh e te motivoj te gjithe nxenesit e klases ne menyre qe te krĳ oje ne klase nje 
grupe homogjen e te vetem. 

Planifi kimi i mesimit

Planifi kimi i mesimit ne mesimdhenie eshte shume i rendesishem. Planifi kimi eshte 
nje proces sistematik per te vendosur sa dhe si do te nxene nxenesit. Mesuesi merr 
nje vendim cdo dy minuta gjate mesimdhenies. (Clark e Peterson, 1986)
Mesuesi i kudjesshem planifi kon me kujdes oren e mesimit duke pase parasysh 
metodat dhe teknikat, shfaq tipare te perbashketa. 
a. Zoteron shprehi te qarta. 
b. U transmeton qarte njohurite nxenesve.
c. Kerkon nivel te larte nga nxenesit
Mesuesi duhet te zoteroje qarte lenden. Ky zoterim e ben ate me te aft e ne percaktimin 
e strategjive e metodave mesimore. Mesuesi duhet te jete i kujdesshem ne paraqitjen 
e materialit te ri duke gershetuar me materialin e vjeter. Menyra e paraqitjes se 
materialit ka vleren e vet, po ashtu dhe organizimin e klases eshte nje rol kyc ne 
arritje te larta te nxenit. Mesuesi duhet te nxisi te nxenesit mendimin kritik. 
Ne taksonomine e Blumit mendimi kritik paraqitet si aft esi njohese pra nivel te larte 
te te nxenit. Qe te arrĳ e kete mesuesi duhet te perdore procese mendore te nxenit, te 
nxise procesin e te shkruarit dhe te lexuarit, qe te pergatise qytetare te denje per nje 
shoqeri te hapur. Nxenesit duhen te nxiten per te formuar mendimin e tyre origjinal 
te zgjidhin ne menyre racionale. 
a. Te jene te kujdesshem ne zgjidhjen e problemeve dhe vendimmarrjeve.
b. Te marrin pjese ne diskutimin e ideve e debateve duke pas pergjegjesi per ate qe 

fl asin. 
Per te arritur sukses duhet te kemi qe te nxisim tek nxenesit edhe vleren e punes. 



84 

Nxenesi duhet motivuar per te vleresuar ne menyra te ndryshme informacionin dhe 
ta nderthure me njohurite qe ai ka. Metodat qe mesuesi perzgjedh duhet te jene te 
mendimit veprues dhe mendues. 
Te menduarit eshte nje proces i ngjashem me te lexuarit, te shkruarit, te folurit apo 
te degjuarit. Ai eshte nje proces aktiv nderveprues i nderlikuar i cili perfshin te 
menduarin per dicka te vertete. (Bardhyl Musaj 2003, 144).
Ne duhet te kemi parasysh qe ne shkolle te nxenit ne menyre kritike mesohet duke e 
provuar si nje rruge te pervetesimit te permbajtjes shkollore. Per shembull (Braun 1989) 
argumenton se shprehite per te nxene, te ndara nga detyra dhe qellime te botes reale 
u japin mundesi nxenesve te krĳ ojne mire nje test objektiv por ato jane te pamundur 
te krĳ ojne keto shprehi ne situata te reja. Percaktimet me te pasura per te nxenit dhe 
te menduarit jane mbeshtetur nga studiues te psikologjise konjuktive, te fi lozofi se dhe 
te edukimit shumekulturesh. Anet me te perbashketa ne kete dtudim kerkimor jane:
1. Te nxenit frytdhenes e afatgjat i cili mund te zbatohet ne situata te reja eshte nje 

ceshtje ne te cilen kane kuptim informacionet dhe idete qe zoterohen. Kjo ndodh 
ne menyren me te mire kur nxenesit marrin pjese ne meryre me aktive ne te 
nxene, hyrjen ne brendesine e tĳ  ku sintetizojne dhe prodhojne vet informacionin.

 (Anderson rt. al 1985)  
2. Te nxenit e nxenesve zgjerohet kur perdorim nje teresi strategjish per te mesuarit. 

Eshte perdorimi i ketyre strategjive, per nevojat e te nxenit kuptimplot, qe nxenesit 
e bejne te tyre procesin e te nxenit. 

(Paliuscar e Braun 1989)
3. Te nxenit dhe te menduarit kritik zgjerohen kur nxenesit kane mundesi te zbatojne 

te nxenit te ri ne detyra te verteta. 
(Resnick 1987)

4. Te nxenit zgjerohet kur ndertohet mbi njohuri dhe pervoja e meparshme te 
nxenesve, pra u jepet mundesi nxenesve te lidhin ato qe dine me informacionin e 
ri qe do te mesohet. 

(Roth 1990) 
5. Te menduarit kritik dhe te nxenit ndodh kur nxenesit kuptojne ndryshueshmerine 

e ideve dhe pervojave. Te menduarit kritik ndodh kur nuk ekziston mendesia 
vetem nje pyetje eshte e drejte. 

(Banks 1988)  

Roli i mesuesit

Mesuesi qe punon ne klase duhet te njohe karakteristikat e secilit nxenes, te kuptoje 
diferencat midis llojeve te nxenesve dhe organizon ato ne punen ne grup. Ai eshte 
i vetedĳ shem gjate perdorimit te teknikave dhe te zhvilloje te nxenesit aft esin e te 
menduarit gjate procesit te mesimdhenies. 

Aplikimi me kujdes i metodave efektive

Aplikimi me efi kasitet i metodave te zbulimit dhe teknikave te problemzgjidhjes gjate 
procesit te mesimdhenies nga mesuesi, ndihmon nxenesit te praktikojne aft esite e 
domosdoshme per nje mendim efektiv qe jane te aft e te njohin e perkufi zojne problemet 
e vezhgojne me saktesi dukurite e ndryshme.  (Mesimdhenia dhe te nxenit Makro 2005)
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Roli i prindit

Prindi duhet te jete i perfshire ne mesimdhenie ne disa menyra. 
1. Prindi duke ndikuar ne faza te ndryshme ne zhvillimin e femĳ es por dhe 
ne ndertimin e nje mjedisi te pershtatshem per ta krĳ on tek femĳ a mbeshtetje dhe 
besim.
2. Komunikimi me prindin
Komunikimi ka te beje me njohjen e prinderit me programin shkollor. Gjithashtu 
edhe progresin e femĳ es se tĳ  e si duhet ta nduhmoje ne vecanti.
3. Vullnetarizmi
Ketu kuptojme perfshirjen e prinderve ne mbeshtetje te nxenesve me veshtiresi ne 
te nxene apo ne mbeshtetje te programeve shkollore e veprimtarive te ndryshme 
sportive.
4. Vendimmarrja
Vendimmarrja eshte perfshirja e prindit ne vendimet e shkolles, klases ose duke 
marre pjese ne keshilla e forume te prinderve. Te cilet sugjerojne idete e tyre ne lidhje 
me: 
a. Rregulloren e shkolles
b. Planin afatmesem te shkolles
c. Kurrikula e perzgjedhur
d. Sigurine ne mjediset e shkolles

5. Vleresimi
Prinderit duhet te marrin pjese ne vleresimin e nxenesit duke ndjekur punen e 
femĳ es ne shkolle ne periudha te caktuara shkollore per te krĳ uar nje pamje me te 
plote per ecurine e femĳ es. Ata duhet te jene te hapur, aktive ne kerkesa, verejtjet qe 
mund te kene ne lidhje me perparimin e femĳ es se tyre ne shkolle.
6. Kontribues
Prinderit duhet te jene kontribues fi nanciar ne programin e ideve, projekteve te 
zhvilluara ne kuader te realizimit te kurrikules shkollore. 
7. Pjesemarres
Prinderit duhet te kene takime te shpeshta individuale ose ne grup ne institucionet 
arsimore me mesuesit dhe drejtuesit e shkolles. (Kodi i Etikes 2005).
Bashkepunimi mesues-prind-nxenes bene qe te arrihet niveli i larte i te nxenit te 
nxenesit. Mesuesi model planifi kon me kujdes takime e konsultime me prinderit apo 
me kujdestarin e femĳ es.
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Roli i arsimit në parandalimin e sjelljeve antisociale

Arvena Qose

Institucionet e arsimit mund të ndërmarrin masa parandaluese të përgjithshme dhe 
dytësore. 
Roli i insitucioneve  arsimore bëhet edhe më i rëndësishëm pasi një numër i madh 
individësh që janë përfshirë në sjellje antisociale vĳ në nga segmente të ndryshme 
të shoqërisë, jo nga një grup i vetëm uniform. Shpesh nxënësit bëhen viktima të 
propagandës ekstremiste dhe sjelljeve anti-sociale për shkak të identitetit të tyre, 
statusit social, gjinisë, diskriminimit dhe situates ekonomike.
Institucionet arsimore gjithashtu ndërmarrin parandalim dytësor pasi janë vende 
ku mund të dallohen shenjat e para të radikalizmit dhe sjelljeve anti-sociale dhe ku 
mund të ndërmerren masat e para për kundërshtimin e sjelljeve anti-sociale. Shkollat 
duhet të imitojnë një komunitet demokratik, ku ka pjesëmarrje aktive dhe angazhim 
nga ana e nxënësve dhe ku strukturat institucionale i lejojnë ata të përjetojnë parimet 
e demokracisë. 
Rrjetet sociale janë kthyer në një prej rrjeteve kryesore të gjuhës së urrejtjes dhe thirrje 
për dhunë, që ngre shqetësime për adresimin e këtyre metodave fl uide të rekrutimit.
Me shfaqjen e fenomeneve të reja, si radikalizimi i motivuar nga feja, dhe shumë 
sjellje anti-sociale mësuesit shpesh raportojnë mungesë njohurish dhe përgatitjeje 
për t’u përballur me këto çështje. 
Shkollat nuk kanë imunitet ndaj stereotipeve dhe diskriminimi dhe shpesh mëria e 
përbashkët përjetohet nga fëmĳ ët e emigrantëve dhe/ose me përkatësi myslimane. 
Emigrimi shpesh paraqitet si shkak për t’u shqetësuar dhe problem në vend që të 
paraqitet si pjesë normale dhe pjesë e realitetit të shoqërive evropiane. Mësuesit duhet 
të trajnohen në mënyrën e duhur për të zbuluar shenjat e hershme të radikalizimit 
dhe sjelljeve anti-sociale. 
Narrativat duhen ndryshuar për të refl ektuar diversitetin e shoqërive. Autori 
argumenton se ndryshimi i narrativave mund të jetë mjet efi kas për adresimin e 
konfl iktit menaxhimin e pikëpamjeve të ndryshme. ‘‘ne’ kundër ‘atyre’. ne’ kundër 
‘atyre 
Mësuesit duhet të trajnohen në mënyrën e duhur për të zbuluar shenjat e hershme të 
radikalizimit. ne’ kundër ‘atyre. Shkollat duhet të jenë hapësira ku vajzat dhe djemtë 
mund të fuqizohen për të marrë vendimet e tyre rreth vendit të tyre në shoqëri. 
Në këtë mënyrë do të mësojnë të angazhohen, të bëjnë që zëri i tyre të dëgjohet dhe 
të përballojnë kundërshtitë që lidhen me politikën globale. Edukimi përmes shokëve 
të klasës inkurajon një mjedis jo hierarkik të mësuari ku pyetjet mbi fenë, gjininë dhe 
identitetin mund të adresohen në mënyrë të sigurt. Struktura efi kase të mbështetjes 
dhe rrjetet lokale të fuqishme duhen ndërtuar për të ofruar një nivel të dytë për 
kundërshtimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe sjelljeve anti-sociale. 

Me Shkollat për Komunitete të Sigurta
Mësuesit si aktorë kyç në klasa dhe përtej tyre

• Shkollat mund te plotesojne nevojat e nxenesve ne rrezik, duke qene se ata kalojne 
aty shumicen e kohes jashte shtepise.
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Marredheniet pozitive me mesuesit dhe stafi n e shkolles mund te zvogelojne dhunen 
dhe sjelljet anti-shoqerore- si bullizmi, perfshirja ne banda- mund te mbrojne nxenesit 
nga perfshirja ne konfl ikte dhe mund te rrisin mireqenien. 
Cfarë është sjellja terroriste?
• Terrorizmi nuk funksionon nese nuk ka publicitet 
• Jo thjesht i lig – eshte logjik, sjellje racionale,
• Motivohet shpesh nga nacionalizmi ose si pergjigje ndaj pushtimit te ‘huaj’
• Terrorizmi eshte parazitar– shfrytezon gjithe burimet e nje komuniteti 
• Mbeshtetja ndaj terrorizmit mund te motivohet nga frika 
• Vazhdimesi e perfshirjes:
• Nuk ka nje kufi  te mirepercaktuar se kur dikush behet terrorist
• Madje edhe ligji mund te jete konfuzue.

Perkufi zime
Sjellja anti-sociale: Sjellja qe kercenon atmosferen e sigurt te shkolles dhe perfshin  
sjellje te tilla si bullizimi, ngacmimi, diskriminim, racizmi sjellja e paligjshme ose  
kriminale dhuna fi zike ose demtimi I shkolles ose objekteve te tjera.
Ekstremizmi: Kur nje person ose grupim beson ne pikepamje te cilat mendohen te 
paarsyeshme dhe te paprranueshme nga shumica tjeter e njerezve.
Terrorizmi I referohet nje objektivi politik duke shfrytezuar friken.
Radikalizmi eshte procesi me te cilin nje person adopton pikepamje apo praktika 
ekstreme deri ne perdorimin e dhunes 
Shqipëria dhe ekstremizmi i dhunshëm:
Forma të tjera të radikalizmit 
• Online & debate te tjera publike te cilat vene ne pikepyetje harmoninë fetare mes 
të  Krishterëve dhe Muslimanëve 
• Rritje e gjuhës së urrejtjes në forumet online
• Mendësitë nacionaliste dhe  sektare po rriten mes te rinjve
• Ka nje mungëse te dukshme te dialogut konstruktiv te bazuar ne mendimet e 
eksperteve mbi ngjarjet historike dhe te ardhmen e Shqiperise 
Identifi kimi i fëmĳ ëve të rrezikuar 
Faktoret tregues se nje nxenes mund te jete vulnerabel:
• Rrethanat ne shtepi ose probleme me anetare te familjes.
• Vetebesimi i ulet, ndjenja e izolimit ose ndjenja e te qenurit i/e keqkuptuar.
• Ndikim negativ ose presion nga bashkemoshataret ose persona nga nje grup 
moshe me e vjeter.
• Perdorimi negativ i mediave sociale.
• Veshtiresi ne angazhim dhe ndjekjen e mesimeve ne shkolle.
• Ndikimi i te tjereve per shkak te nevojes per t'u bere pjese e nje grupi ose per t'u 
pershtatur.
• Ceshtjet e Shendetit Mendor. 

Përgjigje ndaj Problemeve 
• Nxenesit duhet te dine se ku mund te  raportojne dicka ne mirebesim.
• Kontrolloni te gjitha faktet ne lidhje me ndonje incident qe raportohet.
• Kur nje mesues nuk eshte i sigurt se cfare  te beje duhet te kerkoje ndihme nga te 
tjeret.
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• Ceshtjet e raportimit jane te rendesishme, pavaresisht sa te vogla mund te duket. 

Rëndësia e kontaktit të prindërve me mësuesit 
Mundesoni nje mjedis te hapur.
• Prinderit mund te jene te shqetesuar.
• Jepuni sa me shume informacion te mundeni,shpejt 
• Prinderit mund te jene shkaku pse nxenesit kane ato mendime, madje edhe mund 
t’i  mbeshtesin 
• Shpjegohu qarte per shqetesimet qe ke 
• Fokusohu tek mireqenia e nxenesit

Këshilla: Marrëdhënia Prind - Fëmĳ ë
Kushtojini kohe femĳ eve tuaj. Duhet te dini ku jane, me ke jane, cfare po bejne.
• Inkurajoni diskutime dhe tregohuni te hapur me ta. Nese nuk iu tregoni ju, femĳ et 
do mundohen ta kerkojne ate informacion diku tjeter 
• Ofrojuni mundesi ku ata ti shpenzojne energjite qe kane- sporte, hobi, klube te 
rinjsh. Kjo ju jep mundesi te ndihen se i perkasin nje grupi me te madh dhe te kene 
interesa 
• Jini model per femĳ et tuaj. Tregohuni tolerante ndaj mendimeve te te tjereve 
• Mos i “mbyllni syte” perpara gjerave qe nuk doni te shihni. Jini syhapet ne cdo 
kohe 

Këshilla: Komunikimi Mësues - Nxënës
Disa hapa paktike për cdo mesues:
• Krĳ oni nje mjedis ku nxenesi te mund te shprehet lirshem 
• Degjoni cfare thote nxenesi dhe si e thote- fj alet, idete qe ka dhe emocionet qe 
shpreh 
• Vleresoni idete e tyre pa i gjykuar 
• Nese mendoni se ka nje problem, reagoni 
Duhet më tepër investim në arsimin fi llor për të parandaluar sjelljet anti-sociale. 
Prindërit janë më tepër të përfshirë në jetën e fëmĳ ëve të tyre gjatë këtyre viteve 
të para, që lehtëson koordinimin ndërmjet tyre dhe zyrtarëve të shkollave si edhe 
segmenteve të tjera të shoqërisë. 
Shkollat duhet të ofrojnë një mjedis të sigurt për të diskutuar haptaz dhe në mënyrë 
konstruktive çështje që i përkasin konfl iktit dhe radikalizimit, duke nxitur aft ësitë e 
mendimit kritik dhe perspektiva jo tradicionale. 
Mësuesit dhe administratorët e shkollave duhen trajnuar për të adresuar çështje që 
lidhen me radikalizmin dhe ekstremizmin e dhunshëm dhe gjithë sjelljet anti-sociale.
Një mënyrë efi kase mund të jetë përdorimi i eksperiencave të njerëzve të ndryshëm 
që janë ndikuar në forma të ndryshme nga radikalizmi dhe ekstremizmi i dhunshëm, 
që mund të jetë më efi kase se përdorimi i moralizmit pët rë bindur të rinjtë mbi 
efektet negative të ekstremizmit të dhunshëm dhesjelljeve anti-sociale. 
Nuk ekziston një kuptim i unifi kuar ndaj shkaqeve të radikalizimit, por politikbërësit 
mund të dallojnë shenjat e hershme dke vëzhguar: 
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Faktorë rreziku:
- Mosha mbi 13 vjeç 
- Përjetim i një krize identiteti ose personale 
- Ndjenja mos plotesimi dhe përjetim i një ndjenje padrejtësie 
- Ka nevojë për aventurë dhe ekzaltim 
- Beson se feja apo kultura e tyre është në rrezik 
- Ndjehen të izoluar nga shoqëria dhe ndoshta vuajnë nga depresioni 
- Kanë histori sjelljeje kriminale  

Sjellje:
- Janë tepër të fshehtë rreth aktiviteteve të tyre online - pasi kjo është një prej mjeteve 
kryesore që ISIS përdor për të komunikuar 
- Shfaq ndjenja izolimi dhe mentalitet të llojit ne kundër atyre - një shenjë kjo e 
izolimit social 
- Bëhen më argumentues dhe dominues në pikëpamjet e tyre, duke dënuar menjëherë 
ata që nuk bien dakord dhe injoron pikëpamje që ndryshojnë nga ai/ajo 
- Vendosin në pikëpyetje besimin dhe identitetin e tyre 
- Shkarkojnë ose promovojnë përmbajtje ekstremiste 
- Izolim social - humbasin interes në aktivitetet që dikur i shĳ onin, duke e distancuar 
kështu veten nga miqtë dhe grupet sociale 
- Ndryshim në paraqitje - ndryshim i stilit të veshjes apo paraqitjes personale 
- Rutinë jo normale udhëtimi dhe aspirata. 
Rekrutuesit janë të aft ë të jenë bindës për njerëz vulnerabël pasi i ofrojnë atyre 
vëmendje personale, bëjnë premtime specifi ke monetare dhe kapitalizojnë markën e 
fuqishme që ISIS ka ndërtuar. 
Radikalizimi nuk është një proces fetar, por përgjigje ndaj padrejtësive sociale dhe 
tëhuajësimit në shoqëri.
Studimi arriti në përfundimin se niveli i besimit në fe nuk lidhet me radikalizimin 
dhe prirjet ekstremiste. 
Kjo gjetje sfi don pikëpamjet aktuale se feja nxit ekstremizmin. Studimi gjeti një 
korrelacion ndërmjet simpative ekstremiste dhe të qenit i ri, në arsim me kohë të 
plotë, në izolim relativ social dhe me prirje drejt simptomave depresive. 
Ndikimet 
Rritja e perdorimit te teknologjise eshte nje sfi de per shkollat 
-media sociale shenjestron komunitete vulnerabel 
-Emigracioni 
-Ceshtjeve  LGBT , martesave e se njejtes gjini .
-perdorimi I shpejte I informacioneve te pakonsektuara qe mund të permbaje 
ideologji radikale 
-ceshtje  globale dhe  konfl ikte politike 
Shkollat  perfaqesojne  nje mjedis unik   per te luft uar ekstremizmin  nepermjet 
nderhyrjes  se hershme 

Arsimi ka potencialin te zvogeloje rrezikun e  terrorizmit  dhe radikalizmit duke 
parandaluar  nxitesit e tĳ . 
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Enzimat  në botën e gjallë dhe jo të gjallë

Brunilda Durdia

Abstrakt

Enzimat janë proteina, të cilat veprojnë si katalizatorë. Përshpejtojnë reaksione që do të ishin 
shumë të ngadaltë, ose nuk do të ndodhnin fare. Pa praninë e enzimave gati të gjitha reaksionet 
metabolike do të ishin të pamundura dhe si pasojë edhe jeta do të i shte e pamundur. Pikërisht 
për këtë arsye studimi i tyre ka një rëndësi të madhe. Sot me zhvillimin e vazhdueshëm të 
shkencës dhe teknologjisë po zbulohen gjithnjë e më shumë enzima të reja që kanë funksione 
nga m të ndryshmet. 
Koncepti “Enzimë” është i rëndësishëm për të kuptuar shumë tema brenda programit lëndor 
të Biologjisë të arsimit të mesëm.Rëndësia e enzimave në jetën tonë është qëllimi kryesor i 
këtĳ  punimi.

Hyrje

Qysh 5 000 vjet më parë është hedhur dritë rreth zbulimit të enzimave. Zbulimi fi lloi 
kur paraardhësit tanë të Epokës së Bronzit zbuluan se diçka që gjendej në stomakun 
e lopës mund ta kthente qumështin në djathë. Në fakt edhe pse ata nuk e dinin, ajo 
ishte nje enzimë. Sot, ne përdorim enzima gjerësisht në në aspekte të ndryshme të 
veprimtarisë tonë jetësore (Halili, 2011).
Secili prej nesh është i rrethuar nga enzimat, në brendësi të trupit dhe jashtë tĳ . Ne 
i konsumojmë enzimat gjatë ushqyerjes (djathi, kosi, birra), ne i veshim enzimat 
(xhinset, rrobat e ngjyrosura), ne i përdorim ato (letrat që shkruajmë, larësit), me 
enzimat mbajmë trupin të shëndetshëm (ilaçet).
Rëndësia e enzimave vihet re në funksionimin qelizor për fl uiditetin  membranor. 
Tërësia e reaksioneve biokimike të katalizuara nga enzimat përbën metabolizmin. 
Prandaj pa enzima nuk ka metabolizëm, pa metabolizëm nuk ka jetë.
Enzimat janë biomolekula të mëdha që bëjnë pjesë në grupin e proteinave, të cilat 
mundësojnë kryerjen e të gjitha reaksioneve kimike të botës së gjallë. Enzimat janë 
katalizatorët biologjikë të reaksioneve metabilike dhe kryejnë një detyrë të veçantë, 
duke përshpejtuar të gjitha proceset metabolike të qenieve të gjalla. Ato janë shumë 
efi kase dhe mund të rrisin shumë herë shpejtësinë e reaksioneve biologjike. Mungesa 
ose mosfunksionimi i tyre mund të shkaktojë sëmundje të ndryshme te njeriu.
Vetitë katalitike efektive të enzimave kanë promovuar tashmë futjen e tyre në 
disa procese dhe produkte industriale. Zhvillimet e fundit kanë ofruar mjete të 
rëndësishme për përdorimin efi kas të enzimeve të reja. Kjo ka rezultuar në zhvillimin 
e enzimave me përmirësime dhe në prodhimin e enzimeve të reja të përshtatura për 
fusha krejtësisht të reja të aplikimit ku enzimat nuk janë përdorur më parë. (Bajpai, 
P, 2000)  
Enzimat mikrobike aktualisht po marrin shumë vëmendje me zhvillimin e shpejtë të 
teknologjisë enzimatike.
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Koncepti “Enzimë”?

Enzimat janë proteina që veprojnë si katalizatorë. Kur një substancë duhet të 
transformohet në një tjetër, natyra përdor enzimë për ta përshpejtuar procesin. 
Enzimat në vetvete janë struktura biologjike. Një enzimë futet në një reaksion dhe 
në fund del e pandryshuar. Pra nëse futet në reaksion nje gram enzimë, po aq do të 
kemi edhe në fund të reaksionit. Nëse e realizojmë në laboratorë, në temperaturën 
37°C, për shkak të energjisë së tĳ  të lartë të aktivizimit, reaksioni është aq i ngadaltë 
saqë duket sikur nuk ndodh fare. Në po këtë temperaturë në qelizat e trupit tonë, ai 
ndodh shpejt pikërisht falë pranisë së enzimave. 

Natyra kimike dhe mekanike e enzimave

Me metoda kimike janë fi tuar shumë enzima në gjendje kristalore. Enzima e parë 
që është fi tuar në gjendje kristalore ka qenë ureaza (Samner, 1926). Më vonë është 
vërtetuar se ureaza nga natyra kimike është proteinë. Deri më sot janë identifi kuar 
më tepër se 1000 enzima të ndryshme prej të cilave janë fi tuar në gjendje kristalore.
Te shumica e enzimave është e njohur sekuenca e aminoacideve. Renditja e 
aminoacideve në molekulë të enzimave si edhe në të gjitha proteinat është e 
kontrolluar prej gjeneve.
Hulumtimet e shumta kanë vërtetuar se në molekulën e enzimës ekziston një vend 
i cili e lidh vetëm atë substrat që i përgjigjet si çelësi bravës, ai vend quhet “qendra 
aktive” e enzimës. Aminoacidet në molekulën e enzimës janë të lidhura me lidhje 
peptidike dhe me shkëputjen e të gjitha lidhjeve peptidike enzima e humb aktivitetin 
e vet.
Sipas strukturës kimike enzimet ndahen në tre grupe: protein- enzima, protein-
enzimat me katione metalike, proteid-enzima.
Që nga publikimi i një liste të enzimeve të klasifi kuara sipas reagimeve që ato 
katalizuan, nga Dixon dhe Webb në vitin 1958, përmbajtja dhe prezantimi i tĳ  kanë 
pësuar një sërë ndryshimesh të rëndësishme. (Andrew G., Keith F., 2014)
Disa enzima e kanë marrë emrin duke ia shtuar emrit të substratit në të cilin veprojnë 
prapashtesën “aza”. Disa enzima e kanë marrë emrin sipas tipit të reaksionit të cilin 
e katalizojnë: oksidaza, hidrolaza etj. Të tjera e kanë marrë emrin sipas emrit të 
hulumtuesit të tyre, si pepsin, tripsina etj. (Andrew G., Keith .F., 2014)
Veprimi mekanik specifi k i një enzime me një substrat të vetëm mund të shpjegohet 
duke përdorur një analogji “Çelës dhe bravë” në 1894 nga Emil Fischer. Në këtë 
analogji, brava është enzima dhe çelësi është substrati. Vetëm çelësi me madhësi të 
saktë (substrati) përshtatet  në vendin aktiv të enzimës.
Enzimat ulin energjine e aktivizimit kështu që do të kemi më shumë grimca që kanë 
energjinë e mjaft ueshme për të formuar substancat e ndërmjetme. Pyetja që lind 
është si arrĳ në të bëjnë këtë gjë?
Që të formohet AB duhet që A dhe B të përplasen me disa kënde të caktuara. 
Nëse ka përplasje me kënde të ndryshme nga këto nuk kemi reaksion. Enzimat 
bëjnë të mundur që përplasjet ndërmjet grimcave të kryhen me këndet e saktë dhe 
rrisin kështu probabilitetin e një reaksioni. Po ashtu ka rëndësi edhe ambienti: disa 
reaksione që mund të ndodhin më mirë në mungesë të ujit dhe enzimat bëjnë të 
mundur që reaksionet të zhvillohen larg prej një ambienti të tillë.
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Faktorët që ndikojnë në shpejtësinë e veprimit të enzimeve

Në aktivitetin e veprimit të enzimave in vivo dhe in vitro ndikojnë shumë faktorë.  
Faktorët kryesorë prej të cilëve varet veprimi dhe shpejtësia e veprimit të enzimave 
janë:
Temperatura – Me rritjen e temperaturës rritet edhe shpejtësia e reaksionit enzimatik. 
Çdo rritje e temperaturës për 100C e rrit veprimtarinë e enzimës për 2-4 herë, e nëse 
zvogëlohet temperatura për 100C, atëherë shpejtësia e shumë reaksioneve biologjike 
zvogëlohet përgjysmë. Ajo temperaturë gjatë së cilës enzima e shpreh aktivitetin 
maksimal quhet temperaturë optimale e enzimës.
Ndikimi i pH - Serenzen-i në vitin 1909 ishte i pari që vërejti se pH është faktor i 
rëndësishëm që ndikon në shpejtësinë e zhvillimit të reaksioneve enzimatike. (Keith 
F. Tripton, B. F. Dixon, 1989). Ai pH në të cilin enzima e shpreh aktivitetin e vet 
maksimal quhet pH optimal i veprimit të enzimës.
Varësia e veprimtarisë enzimatike ndaj pH-it është pasojë e sjelljes acid-bazë të 
enzimave. Ndryshimi i pH-it bën që të ndryshojë shkalla e shpërbashkimit të grupeve 
acidë dhe bazikë të proteinave, gjë që çon në ndryshimin konformacional të saj dhe të 
gjendjes së grupeve funksionalë të qendrës aktive. Ndryshimi i pH-it ndikon edhe në 
gjendjen e substratit duke ndryshuar edhe shkallën e shpërbashkimit të tĳ . Në këtë 
mënyrë përveç konformacionit të enzimës ndryshon edhe mënyra e bashkëveprimit 
enzimë substrat. Ai pH në të cilin enzima e shpreh aktivitetin e vet maksimal quhet 
pH optimal i veprimit të enzimës.

Rëndësia e enzimave në industri

Përdorimi i enzimeve ishte bërë intensivisht në fusha të ndryshme sidomos në pjekje 
dhe përdorime të tjera. Shumë shkencëtarë  u  përpoqën  për të studiuar përdorimin 
e enzimave, dhe nga puna e tyre, ne kemi informacione për fuqinë dhe dobinë e saj 
në jetën tonë të përditshme. Historikisht, enzimat kanë gjetur disa përdorime në 
industrinë e letrës, por ka patur shumë kufi zime. Megjithatë, një numër i madh i 
aplikacioneve në industrinë e letrës tani janë identifi kuar. Përdorimi i enzimeve në 
industrinë e letrës është rritur me shpejtësi që nga mesi i viteve 1980. (P. Bajpai, 2000)
Studiues amerikanë dhe britanikë kanë zbuluar rastësisht një enzimë në gjendje 
të shkatërrojë plastikën, çka mund të kontribuojë në zgjidhjen e problemit botëror 
lidhur me këtë lloj ndotje. 
Këto gjetje të reja janë të një rëndësie të madhe për hulumtime të mëtejshme në thellësi 
dhe zhvillim inxhinierik të PET-aza dhe duhet të avancojnë zbatimin e strategjisë së 
biodegradimit të plastikës.
Shkencëtarët e universitetit britanik të “Portsmuthit” dhe të laboratorit kombëtar 
të energjive të rinovueshme të “Departamentit Amerikan të Energjisë” kanë 
përqendruar përpjekjet e tyre mbi një bakter të zbuluar në Japoni para disa vitesh, që 
quhet “Ideonella sakaiensis”.
Ajo ushqehet vetëm me një lloji plastiku, polietileni tereft alat (PET), i cili është pjesë 
përbërëse e shumë shisheve plastike.
Studiuesit japonezë mendojnë se ky bakter ka evoluar kohët e fundit në një qendër 
riciklimi, sepse plastika është shpikur vetëm në vitet 1940. (Webb H, Arnott  
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J, Crawford R & Ivanova E., 2013)
Objektivi i ekipit shkencor amerikano-britanik ishte që të kuptonte funksionimin e 
një prej enzimave të saj, që quhet “PET-aza”, duke zbuluar strukturën e saj.
Por, sipas përfundimeve të publikuara nga Akademia Amerikane e Shkencave 
(PNAS), grupi shkencor ka shkuar pak më larg duke krĳ uar rastësisht një enzimë që 
është edhe më efi kase për të shpërbërë plastikën PET. (Webb H, Arnott  J, Crawford 
R & Ivanova E., 2013)

Enzimat në industrinë ushqimore

Përdorimi në industrinë ushqimore. Për të ndryshuar aromën e ushqimit nga sinteza 
e estereve të acideve yndyrore dhe alkooleve janë përdorur shpesh enzima si lipaza. 
Lipaza luan një rol të madh në hapat e fermentimit gjatë prodhimit të sallamit dhe 
gjithashtu për të matur ndryshimet në acid yndyror të çliruar. Më parë, lipaza është 
përdorur edhe për modifi kimin e qumështit të sojës, përshpejtimin e fermetimit të 
verës së mollës, heqjes së yndyrnave gjatë përpunimit të mishit dhe peshkut etj. 
(Gurung et al., 2013). 
Prodhuesit e ushqimeve i përdorin shpesh enzimat edhe në rastet kur shtydhet lëng 
nga mollët për të bërë pĳ e, shpesh shtohet një enzimë e quajtur pektinazë. Pektinaza 
është një enzimë që zbërthen substancat që mbajnë të lidhura muret qelizore të 
qelizave të mollës.Kjo bën të mundur të shtrydhet më shumë lëng. Pektinaza 
gjithashtu ndihmon për zbërthimin e substancave që e bëjnë lëngun e mollës të 
duket i turbullt, duke e shndërruar atë në një lëng të tejdukshëm, ashtu si e pëlqen 
shumica e njerëzve.
Enzimat ndihmojnë edhe në fermentimin e birrës:
a. Amilaza shndërron amidonin në maltozë dhe dekstrinë.
b. Proteaza hidrolizon proteinat në aminoacide, duke rritur kështu nivelin e 

shkumës.
c. Papain ndihmon në kthjellimin e birrës

Enzimat në industrinë e detërgjentëve

Përdorimi në industrinë e detergjentëve. Aplikimi i enzimave në prodhimin e 
detergjentëve rrit aft ësinë e tyre për të hequr njollat   e vështira dhe gjithashtu e bën 
detergjentin me ekologjik. Amilaza mban vendin e dytë si enzima më e përdorur në 
formulimin e detergjentit dhe 90% e të gjitha detergjenteve të lëngëta përmbajnë këtë 
enzimë (Neelam et al., 2013)
Megjithatë rroba ka njolla që nuk janë të yndyrshme, kështu që ato nuk hiqen lehtë 
me anë të detergjentëve. Njolla të tilla përfshĳ në ato të gjakut dhe të verdhës së 
vezës. Këto njolla përmbajnë proteina të ngjyrosura që ngjiten te fi brat e veshjes 
dhe nuk hiqen. Për të ndihmuar, heqjen e këtyre njollave, disa lloje pluhurash larës 
përmbajnë enzima. Ata përmbajnë enzima që i zbërthejnë molekulat e proteinave në 
mënyrë shumë të ngjashme me veprimin e tripsinës. Ato i zbërthejnë molekulat e 
proteinës në aminoacide. Këto aminoacide nuk janë të ngjyrosura dhe treten lehtë në 
ujë. Kështu njollat zhduken dhe aminoacidet mund të hiqen me larje. 
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Përdorimi në industrinë e tekstilit

Amilaza është përdorur në industrinë e tekstilit. Agjentët si niseshteja janë shtuar në 
fi je përpara prodhimit të pëlhurave për të  bërë më të shpejtë dhe të sigurt procesin e 
thurjes. Amidoni është shumë tërheqës, sepse është i lirë, lehtësisht i disponueshëm 
dhe mund të hiqet lehtësisht. Amidoni vepron si agjent forcues për të parandaluar 
këputjen e fi jeve gjatë procesit të thurjes (Gurung et al., 2013).
Avantazhet e enzimave në industri:
Nuk janë toksike
Janë aktive në përqëndrime të vogla të substratit
Mund të kontrollojnë një sërë reaksionesh
Përdoren si katalizatorë në reaksione specifi ke
Japin sasi të vogël të nënprodukteve

Fakte për enzimat

1. Enzimat luajnë një rol të rëndësishëm në çdo funksion në trupin e njeriut. 
Substancat e bazuara në proteina janë të përfshira në ushqimin, tretjen, frymëmarrjen, 
funksionimin e veshkave dhe të mëlçisë, riprodhimin, eliminimin dhe më shumë. 
2. Disa zona në sistemin tonë të tretjes sekretojnë enzima. Ato përfshĳ në gojën, 
stomakun, pankreasin dhe qelizat e zorrës së hollë, madje edhe bakteret e zorrëve 
sekretojnë enzima tretëse. 
3. Enzimat ndihmojnë në thithjen e lëndës ushqyese. Ato ndihmojnë të prishen 
ushqimet në traktin e tretjes duke i thyer lidhjet që përmbajnë lëndët ushqyese së 
bashku me lëndët ushqyese që do të absorbohen në mënyrë që trupi mund t'i përdorë 
ato për energji dhe funksione të tjera të rëndësishme. 
4. Ekzistojnë lloje të ndryshme të enzimave për lloje të ndryshme të ushqimeve. 
Proteinat, yndyrat dhe karbohidratet janë lëndët bazë ushqimore që trupi i tret dhe 
i absorbon. Enzimat proteazë, lipazë dhe amilazë janë të prodhuara nga trupi për 
këtë qëllim. 
5. Ushqimi dhe mënyra e jetesës bëjnë një ndryshim të madh. Një dietë e shëndetshme, 
stërvitje dhe detoksifi kim i duhur do të ndihmojë në nxitjen e prodhimit të 
shëndetshëm të enzimave në trup. 
6. Njerëzit më përpara merrnin shumë enzima nga dietat e tyre. Në të kaluarën, 
njerëzit konsumonin shumë ushqime të papërpunuara për të ndihmuar furnizimin 
e traktit tretës me enzima të dobishme, por sot shumica e ushqimeve që hamë janë 
të gatuara ose shumë të përpunuara, të cilat zhdukin enzimat natyrale. Për më tepër, 
ushqimet e papërpunuara që hamë transportohen dhe janë të ngrira, përmbajtja 
natyrale e enzimave ulet edhe më tej.
7. Prodhimi i enzimave zvogëlohet me moshën. Kur plakemi, trupat tanë prodhojnë 
më pak proteazë, lipazë dhe amilazë, që do të thotë se tretja e proteinave, yndyrave 
dhe karbohidrateve mund të dobësohet. 
8. Ekzistojnë disa enzima që ndihmojnë tretjen në trupin e njeriut. Këto përfshĳ në 
celulazën dhe fi tazën, enzimat e nevojshme për të shkatërruar celulozën dhe acidin 
fi tik të gjetur në fasule dhe në bishtajore. Për shkak të kësaj mangësie, nuk arrĳ në që 
fasulet, bishtajoret dhe arrat të absorbojnë lëndët e nevojshme ushqyese.
 9. Fëmĳ ët përfi tojnë nga enzimat gjithashtu! Të marra nga ushqimet, enzimat janë një 
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mënyrë e shkëlqyeshme për të përmirësuar tretjen dhe për të ndihmuar stomakun e 
tyre të shpërbëjnë një shumëllojshmëri ushqimesh.
10. Një nga përbërësit e lotit që pastron syrin nga bakteret e ndryshme, lizozima 
është enzimë dhe shkatërron muret e bakterieve. 
11. Lëvizjet e muskujve bëhen të mundura nga shkatërrimi i ATP nga enzima fosfataz.
12. Formimi i ADN bëhet e mundur nga enzimat.

Përfundime

1.Enzimat janë një nga zbulimet  më të mëdha të biologjisë në fi llimet e shekullit të 
kaluar.
2.Pak  a shumë çdo reaksion në trupin e njeriut bëhet me anë të enzimave meqënëse 
këto e përshpejtojnë reaksionin. 
3.Roli i enzimave në disa industri është i pazëvendësueshëm.
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  Metodika pedagogjike në trajtimin e koncepteve të Ekosistemit në 
kurrikulën e biologjisë AML
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Abstrakt

Studimi është një analizë mbi metodikat padagogjike që përdoren në trajtimin e koncepteve të 
ekosistemit në kurikulën e Biologjisë për Arsimin e Mesëm të Lartë. Ne kemi analizuar tekstet 
e kurrikulës duke kryer një analizë krahasuese të këtyre teksteve.
Nga tre shtëpi botuese për kurrikulën e biologjisë, ne kemi marë në krahasim vetëm dy shtëpi 
botuese në mënyrë rastësore, dhe pa asnjë përzgjedhje paraprake.
Studimi ynë bazuar në koncpetin e ekosistemit, ka hulumtuar disa metodika të cilat 
kanë si synim të perfomojnë kopetenca njohurish të nxënësve të gjimnazit. Në mënyrë të 
përmbledhur metodikat e përdorura janë fazat e struktures me evokimin, realizimi i kuptimit 
dhe refl ektimi, Hartë se konceptit, Diagram Venit, Di – Dua të di – Mësova, Brainstorming etj.
Studimi i teksteve të shtëpive botuese tregojnë se (Albas) Biologjia 10-të nuk kemi asnjë orë 
për konceptet mbi ekosistemin, Biologjia 11-tëtrajtohet në 4 tema (ose 8 orë mësimore), të cilat 
përbëjnë 11.11% të orëve mësimore ose 26.6 % të kapitullit. Kurse (Pegi) Biologjia 10-të koncepti 
trajtohet vetëm në 1 temë(ose 2 orë mësimore) me 2,77% të gjithë orëve mësimore gjatë gjithë 
vitit shkollor ose 25% të kapitullit. Në (MediaPrint) Biologjia 11-të, koncepti trajtohet në 2 tema 
(ose në 2 orë mësimore) me 5,55 % të orëve mësimore ose 14,3 % të kapitullit. Në Shkenca 12-të 
nuk i gjejmë këto koncepte.

Fjalë kyçe:  kurrikul, ekosistem, habitat, metodikë mësimore, kompetencë.

Hyrje

Si pjesë e lëndëve shkencore, biologjia ngrihet në veprimtari praktike dhe teorike.
Duke qenë se fusha e studimit të biologjisë është e gjërë, pasi përbëhet nga disa degë 
si biologjia molekulare, citologjia, histologjia, ekologjia, entomologjia, fi ziologjia, 
sistematika, gjenetika, botanika, zoologjia etj,  për studimin e pjesëve të veçanta të 
saj, na duhet të përqendrohemi kryesisht në tema të caktuara. 
Studimi ynë përqëndrohet në përdorimin e metodikës mësimdhënëse, për konceptet 
e ekosistemit, dhe kompetencat që përft ojnë nxënësit. Ndihmesë për zhvillimin 
e studimit më ka dhënë dhe praktika mësimore e zhvilluar në gjimnazin ‘Qemal 
Stafa’. Mësimdhënia është një proces i organizuar, si e tillë, ajo është e orientuar 
drejt një qëllimi apo disa qëllimeve të caktuara (B. Musai, 2002).Përsa i përket 
trajtimit të temës së studimeve mbi ekosistemin në kurrikulën e Biologjisë AML, 
kemi paraqitur gjendjën e përgjithshme në sferën që na ofron kjo temë në librat e 
gjimnazit të kurrikulës aktuale. U desh të bënim krahasimin e këtyre teksteve, për të 
parë se kush nga këto dyja paraqet në mënyrë të koncentruar atë që ne presim nga 
kjo punë kërkimore. Preceptimi i koncepteve mbi ekosistemin, dhe koncepteve te 
tjera që në mënyrë të tërthortë dhe logjike kanë lidhje më këtë koncept, janë trajtuar 
në përgjithësi. 
Konceptet janë elemente që ndihmojnë të thjeshtëzojnë dhe të përmbledhin 
informacionin. Kurrikula e biologjisë në AML përfshin këto koncepte për të krĳ uar 
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një preceptim të qartë tek nxënësit përsa i përket dukurive natyrore. Kurrikula 
trajton konceptet bazë njohëse të mjedisit në përgjithësi, dhe të ekosistemit në 
veçanti. Teksti, duke na njohur me konceptet bazë, krĳ on tek nxënësit përvetësimin e 
njohurive dhe qëndrimeve qe ata duhet të mbajnë ndaj mjedisit. Konceptet që kemi 
analizuar janë: Ekosistemi - njësi të vogla që përbëjnë biosferen ku përfshihen të gjitha 
qeniet e gjalla, si dhe mjedisi fi zik në të cilin jetojnë këto gjallesa. Popullata - grup 
individësh të të njëjtit lloj,që jetojnë në të njëjtin territor në të njejtën kohë. Komuniteti 
- të gjitha popullatat e llojeve të ndryshme në një ekosistem. Habitati -  vendi në të 
cilin popullata e një lloji gjen kushte të përshtatshme për të jetuar. Biotopi - mjedisi 
që është i përbashkët për disa popullata. Suksesionet jo më pak të rëndësishëm, janë 
trajtuar në favor të kuptimit të ekosistemeve, qofshin tokësore apo ujore (Peja N. 
2005). Gjatë realizimit të kësaj pjese vihet re dhe ecuria e specieve të caktuara që 
shfaqen në stade të caktuara të suksesioneve.
Metodat dhe teknikat e përdorura, janë ato që japin efektivitetin kryesor gjatë 
procesit të mësimdhënies dhë mësimnxënies. Natyrisht që është aft ësi e mësuesit 
ta njohë nivelin e klasës ku jep mësim. Duke e bërë kështu një ekzaminim të atyrë 
teknikave apo metodave që duhet të përdorë në klasa të ndryshme (Paparisto A. 
2012). Sot, kurrikula me në qendër nxënësin, ka bërë të mundur që të vihet re se 
përveç tekstit shkollor, nxënësit aktualisht shfrytëzojnë një gamë të madhe burimesh 
të informacionit, ku përqindjen më të lartë e zë përdorimi në shkallë të gjërë i 
internetit. 
Mësuesit kanë bashkëpunëtorët e tyre që ndihmojnë në shtrirjen dhe zhvillimin e 
këtyre koncepteve. Duhet vazhduar të vlerësohet gjithëpërfshirja e klasës, në mënyrë 
që tek nxënësit të zhvillohet instikti i të folurit në mënyrë të qartë dhe të saktë. 

Materiali dhe Metoda

Në studimin tonë kemi analizuar tekstet mësimore të kurrikulës Biologjisë, të cilat 
përdoren në arsimin e mesëm të lartë në vitin akademik 2015-2016, që përfshin klasën 
e dhjetë deri te klasa dymbëdhjetë, mbi konceptet e ekosistemit.
Për realizimin e këtĳ  studimi kemi marrë në studim librat e Biologjisë 10-të, të 
shtëpisë botuese Albas dhe Pegi, tekste të digjitalizuar. Për klasën e njëmbëdhjetë 
kemi marrë në studim Biologjinë e 11-të të shtëpisë botuese Mediaprint dhe Albas. Për 
klasën e dymbëdhjetë kemi marrë në studim librin Shkenca 12-të e shtëpisë botuese 
Mediaprint dhe Pegi.
Duke qënë se në vitin akademik 2015-2016, është përdorur për herë të parë kurrikula 
e re e Biologjisë 10-të e digjitalizuar, ne kemi analizuar në mënyrë krahasuese këtë 
kurrikul me kurrikulën e Biologjisë 10-të të përdorur deri në vitin akademik 2014-
2015. 

Rezultate dhe Diskutime

Duke marrë parasysh planifi kimin vjetor të zhvillimit të kësaj lënde, kemi 36 javë 
x 2 orë/javë = 72 orë mësimore në Biologjinë 10-të dhe 11-të (htt p://www.albas.al/
udhezuesat/udhezues.biologji.207-8-9.pdf).
Pasi analizuam në mënyrë krahasuese tekstet mësimore të kurrikulës Biologji AML, 
nxorëm këto rezultate për secilin vit shkollor.
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1.Analiza e koncepteve mbi ekosistemin në kurrikulën Biologjia 10
Teksti Biologjia 10-të i Albas 2016 (Gareth W. 2016) është i organizuar në trembëdhjetë 
kapituj, nga të cilët asnjëri nuk trajton konceptin mbi ekosistemin. Ndërsa teksti 
Biologjia 10-të  e Pegi 2016 (Jones M. 2016), organizohet në 11-të kapituj. Në këtë 
tekst koncepti ekosistemit haset në 1 kapitull, atë të  11-të “Organizmat dhe Mjedisi”, 
në të cilin kemi 4 tema mësimore ose 8 orë mësimore, ku vetëm 1 temë ose e thënë 
ndryshe 2 orë mësimore na njohin me ketë koncept. Kjo përbën 25% të këtĳ  kapitulli, 
ose 2.77% të të gjithë totalit prej 72 orësh mësimore (Tabela 1, Grafi ku 1,2).

Kurrikula
% nëorët mësi-
more të kon-
ceptit

% nëorëtmësi-
moretëtjera % në kapitull  e konceptit % në kapitull 

tëtjera

Biologjia 10 2.77  % 97.23% 25 % 75%
Tabela 1. perqindjet e temës me koncpetin e ekosistemit

Mënyra e trajtimitt ëkonceptitmbiekosisteminështë e pakët, portrajtimi i tĳ  është 
tëpër  i vlefshme përkuptimin e këtĳ  koncepti nga nxënësit, që të jenë të aft ë të 
përshkruajnë dhe analizojnë vetë këtë koncept.

2.Analiza e koncpteve mbi ekosistemin në kurrikulën Biologjia 11
Teksti Biologjia 11-të Mediaprint 2012 (Ruka E. 2012) është i organizuar në gjashtë 
kapituj, nga të cilët konceptin mbi ekosistemin e gjejmë të përdorur në 1 kapitull, 
“Ekuilibrat në Biosferë”. Ky kapitull trajton 14 tema ku 2 prej të cilave ose 4 orë e 
zhvillojnë këtë koncept, kjo përbën 5,55 % të orëve mësimore dhe 14,3 % të kapitullit 
(Tabela 2, Grafi ku 3,4).

Kurrikula % në orët mësi-
more e konceptit

% nëorëtmësi-
moretëtjera

% në kapitull  e 
konceptit

% në ka-
pitull tëtjera

Biologjia 11 5.55  % 94.45% 14.3 % 85.7%

Grafi ku 1. % e temës me koncpetin e ekosistemit Grafi ku 2. % e temës me koncpetin e ekosistemit

Grafi ku 3. % e temës me koncpetin e ekosistemit Mediaprint
Grafi ku 4. % e temës me koncpetin e ekosistemit Mediaprint
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Tabela 2. % e temës me konceptin e ekosistemit Mediaprint
Trajtimi i këtĳ  koncepti tek ky tekst trajtohet dhe gërshetohet mirë me komponentët 
e tjerë mjedisor, por mendojmë se një trajtim më i gjerë i këtĳ  koncepti do të ishte më 
efektiv në të kuptuarin e ekositemit dhe përbërsve të tĳ . 
Teksti Biologjia 11-të e Albas 2012 (Zenelaj F. 2012), është e hartuar në dy linja kryesore, 
me gjashtë kapituj. Linja e dytë përmban nënlinjën ‘Ekologjia“, ku trajtohet kapitulli 
„Ekuilibrat në natyrë“ me 15 tema mësimore, nga të cilat 1 temë përmban koncepte 
mbi ekosistemin në veçanti, dhe 3 tema me koncepte të cilat e trajtojnë ekosistemin 
në pika përgjithësuese me anë të koncepteve kyçe, pra ky koncept trajtohet në 4 
tema ose në 8 orë mësimore, duke përbërë 11.11% të orëve mësimore, dhe 26.6 % të 
kapitullit (Tabela 3, Grafi ku 5,6).

Kurrikula
% në orët 
mësimore e 
konceptit

% 
nëorëtmësimoretëtjera

% në kapitull  e 
konceptit % në kapitull tëtjera

Biologjia 11 11.11  % 88.88% 26.6 % 73.4%

Tabela 3. % e temës me koncpetin e ekosistemit Albas

Kemi ndryshim në të dy tekstet në përmbajtjen e detyrave që priten te kryhen nga 
nxënësit. Në librin Biologjia 11-të Albas 2012 kemi një nënndarje pyetjesh, të nivelit 
bazë, dhe që zhvillojnë të menduarin kritik tek nxënësit. 

3.Analiza e koncepteve mbi ekosistemin në kurrikulën Biologjia 12

Kurrikula e Biologjia 12-të, është njohur si Shkenca 12-të për shkak të përmbajtjes së 
integruar të lëndëvë shkencore fi zika,kimia dhe biologjia, ku kjo e fundit trajtohet 
në linjën e tretë të përmbajtjes mësimore. Nga analizimi i teksteve Shkenca 12-të, të 
Pegi 2014 (Mihal P. 2014) dhe MediaPrint 2014 (Ethem R. 2014), vërejmë se konceptet 
për ekosistemin nuk trajtohen në tema të vecanta, por tek “Larmia e qenieve të gjalla‘‘ 
e tekstit të Pegi 2014 përmendet fj ala ekosistem në temat ku trajtohen temat mbi 
njohjen e biodiversitetit.
Mendojmë që në këtë kurrikul, që përfaqëson dhe fundin e studimeve AML për 
nxënësin, duhet që nxënësi  të njihet me ekosistemet e vendit tonë, Shqipërisë, e për 
më tepër të njihet me rrezikun qe i kanoset mjedisit dhe sistemeve që e përbëjnë atë. 

Grafi ku 5. % e temës me koncpetin e ekosistemit Albas

Grafi ku 6. % e temës me koncpetin e ekosistemit Albas
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4. Metodat e mësimdhëniës për konceptin e ekosistemit

Nga analizimi për metoditën e mësimdhënies të përdorur në kurrikulën e Biologjisë 
AML, për konceptet e ekosisemit kemi dalluar disa metodika. Është përdorur Fazat 
e struktures me : evokimi, realizimi i kuptimit dhe refl ektimi. Kurrikula përmban teknika 
që ndihmojnë nxënësit në të nxënët aktiv dhe nxisin bashkëpunimin midis tyre si 
psh: Di – dua të di – mësova, ku në tabelë vizatohet një tabele më tri kolonat përkatëse, 
me termat për ekosistemin. Është përdorur në fund të ores së mësimit dhe metodika 
e Hartës së konceptitecila krĳ on mundësinë e përmbledhjes së koncepetit tonë, duke 
ndihmuar  në zhvillimin e të menduarit kritik tek nxënësit, si dhe në aktivizimin e 
kujtesës për atë çfarë ata mësojnë.
Kurrikula përmban dhe një metodikë me anë të së cilës mund të bëhen krahasime, 
nxirren të përbashkëtat dhe dallimet  e elementëve biotik dhe abiotike që është 
Diagrama Venit. Është përdorur edhe metodika e bisedës në formë pyetje-përgjigje 
me nxënës, e cila i nxit ata të shprehin mendimet individuale, si dhe idetë në grup, 
që është teknika Brainstorming (stuhi mendimesh).
Është përdorur dhe metodika e Realizimii kuptimit ku nxënësve u lihet të punojnë me 
tekstin, Refl ektimi, ku pas leximit nxënësit diskutojnë në grupe se çfarë lexuan, si dhe 
Rrjet diskutimi në të cilën shkruhet një pyetjë më mundësi të përgjigjes PO ose JO.

Përfundime

Nga studimi ynë kemi disa përfundime të cilat mund të merren parasysh në procesin 
e ha rtimit dhe zhvillimit të kurrikulave të Biologjisë AML
 Në kurrikulën e Biologjia 10-të, koncepti ekosistemit haset në 1 kapitull, duke 

përbërë 1,4% të orëve mësimore ose 25% të këtĳ  kapitulli. Mënyra e trajtimit të 
konceptit është e pakët, por trajtimi i tĳ  është tëpër i vlefshme për kuptimin nga 
nxënësit.
 Në kurrikulën e Biologjia 11-të koncepeti haset në 1 kapitull me 2 tema, duke 

përbërë 2,7 % të orëve mësimore ose 14,3 % të kapitullit, si dhe në botues të tjerë 
në një linjë me 4 tema për këtë koncepet, duke përbërë 5.6% të orëve mësimore, 
ose 26.6 % të kapitullit. Mendojmë që ky koncepet në këtë kurrikultrajtohet dhe 
gërshetohet mirë me komponentët e tjerë mjedisor.
 Në kurrikulën Shkenca 12-të, konceptet për ekosistemit nuk trajtohen në temë të 

vecantë. Mendojmë që në këtë kurrikul, që përfaqëson dhe fundin e studimeve 
AML, duhet që nxënësi  të njihet me ekosistemet e vendit tonë si dhe me rrezikun 
qe i kanoset mjedisit.
 Metodika mësimdhënies e përdorur në kurrikulën Biologjia 10-të AML, përfshin 

disa teknika si: Fazat e struktures me: evokimi, realizimi i kuptimit dhe refl ektimi, 
Di – dua të di – mësova, Hartë se konceptit, Diagrama Venit, Brainstorming (stuhi 
mendimesh) etj.
 Këto metodika krĳ ojnë mundësi që nxënësit të kenë të nxënë aktiv, të nxisin 

bashkëpunimin midis tyre, mundësojnë të përmbledhin koncpetin, duke 
ndihmuar  në zhvillimin e të menduarit kritik tek ata. Në aktivizimin e kujtesës 
për atë, çfarë ata mësojnë, të nxjerin të përbashkëtat dhe dallimet  e elementëve 
biotik dhe abiotike, të krĳ ojnë biseda në formë pyetje-përgjigje të cilat i nxisin ata 
të shprehin mendimet individuale, si dhe idetë në grup.
 Evidentimi i metodave bashkëkohore mësimore për zhvillimin dhe zbërthimin 

e koncepteve mbi ekosistemin duhet të paraqesë volum cilësor në ndërtimin e 
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skemave të reja njohëse si dhe integrimin e njohurive në fusha të ndryshme ku 
konceptet mbi ekosistemin bëjnë pjesë.
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Ndikimi i teknologjise ne mesimdhenien e gjuhes angleze

Elona Llazi
Mesuese, Gjimnazi Mustafa Hoxha, Cakran

Abstrakt

Rëndësia dhe ndikimi pozitiv i përdorimit të teknologjisë në klasë është bërë burim interesi 
për arsimin vitet e fundit. Aplikimet e teknologjisë, të çfarëdo lloji qofshin, nga më të thjeshtat 
tek më të ndërlikuarat, kanë ndryshuar mënyrën e mësimdhënies dhe të nxënit.
Zgjedhja e kësaj teme u përgjigjet nevojave të shoqërisë aktuale shqiptare për të përmirësuar 
kushtet e të nxënit të gjuhëve të huaja në një kohë sa më të shkurtër, me kosto sa më të ulët 
si dhe për një përvetësim sa më të natyrshëm të gjuhës. Për më tepër, kërkesat në rritje të 
shoqërisë në kontekstin e globalizimit të jetës, e bëjnë të mësuarit e gjuhëve një veprimtari të 
domosdoshme për bashkëjetesën mes kulturave dhe etnive të ndryshme. Nga ana tjetër, jeta 
jonë çdo ditë e më shumë po përshkohet nga teknologjia në çdo sektor të saj, ndaj në këtë situatë 
edhe fusha e mësimdhënies (veçanërisht ajo e gjuhëve të huaja) nuk mund të mbetet jashtë 
këtĳ  ndikimi, rrjedhimisht, depërtimi i Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) 
në arsim kërkon një përditësim të kontekstit dhe këndvështrimit pedagogjik të mësimdhënies, 
përkatësisht, të mjedisit klasë, të roleve të reja të mësuesve dhe nxënësve. Në një prizëm më 
konkret, në shoqërinë shqiptare zbatimi i TIK-ut në kontekstin e mësimdhënies së gjuhëve, 
përveç pasurimit të procesit mësimor me përvoja të suksesshme bashkëkohore të vendeve 
të zhvilluara, përbën edhe një sfi dë integrimi për vendin tonë, për këtë arsye konkretizimi i 
efektshëm i teknologjisë në klasë e përtej saj merr një rëndësi të dyfi shtë. 

Fjalet kyce: Teknologji; Internet; Komunikim; Informacion.

1.Teoritë e të nxënit të gjuhëve të huaja dhe vendi që ato u caktojnë teknologjive 
të internetit

Diskutimet mbi teknologjitë e internetit nuk do të ishin të plota pa një vështrim 
të përgjithshëm mbi teoritë e të nxënit të gjuhës së huaj, kjo për arsye se teori të 
ndryshme i japin jo të njëjtën rëndësi rolit të mësimdhënies praktike dhe, nënkuptohet, 
internetit në klasë e përtej saj. Për më tepër, mësimdhënësve të gjuhës u nevojitet një 
bagazh teorik paraprak për të përcaktuar se kur një mjet mund t’i vĳ ë realisht në 
ndihmë zhvillimit gjuhësor të nxënësit. Në literaturën bashkëkohore mbi të nxënët 
e gjuhës së huaj shtjellohen dy kahe të ndryshme modelesh jo krejt pa lidhje me 
njëri-tjetrin. Njëri është modeli psikolinguistik dhe tjetri modeli sociolinguistik. 
Literatura dhe praktikat e sotme pedagogjike në gjuhët e huaja dhe mësimdhënien 
në përgjithësi priren t’i mëshojnë këtĳ  të fundit. Më poshtë po analizojmë më në 
detaj çfarë përfaqësojnë e si përkthehen në MNGJH këto qasje, për të njohur më 
mirë hapësirat dhe vendin që mund e duhet të zërë TIK-u në procesin mësimor. 
Këndvështrimi psikolinguistik i ka bazat tek teoria ineiste e Chomsky-t mbi natyrën 
e gjuhës, e cila ka revolucionarizuar fushën e gjuhësisë me postulatin e famshëm 
fëmĳ ët lindin me predispozitën për të mësuar gjuhë, duke qenë të pajisur me një 
mekanizëm të posaçëm mendor për përvetësimin e gjuhës. Duke u ekspozuar ndaj 
një input-i  të pasur gjuhësor të karakterizuar nga përdorimi si duhet i fj alive të 
mirëformuara prej folësve amtarë, fëmĳ a zhvillon gjithë strukturat e tjera specifi ke 
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gjuhësore. Performanca gjuhësore, sipas Chomsky-t, është një veprimtari e drejtuar 
nga rregulla që gjenerohen nga kompetenca gjuhësore ose struktura e brendshme 
gramatikore e folësit. Idetë çomskiane u përqafuan nga Stephen Krashen dhe 
u përshtatën prej tĳ  për të shpjeguar procesin e të nxënit të gjuhës së huaj në 
formën e një modeli të ri të njohur si Modeli Natyror i të Nxënit. Ky model, i 
mbështetur në disa hipoteza, hedh dritë mbi rolin e input-it të kuptueshëm si kusht 
i domosdoshëm për të nxënët e gjuhës. Sipas tĳ , input-i duhet të jetë sfi dues për 
nxënësin (pra, më i ndërlikuar sesa përfaqësimi mendor aktual i tĳ  për gjuhën 
objekt), por të mos i tejkalojë mundësitë njohëse të tĳ . Mbështetur tek koncepti i 
Chomsky-t mbi kompetencën e performancën, Krashen-i dallon qartë dy procese të 
ndryshme, atë të përvetësimit i cilësuar si proces i pandërgjegjshëm dhe të nxënët, 
proces që aktualizohet në përpjekjet e ndërgjegjshme e të qëllimshme për të nxënë 
format gjuhësore, duke vënë theksin mbi pamundësinë e kalimit nga të nxënët tek 
përvetësimi. Më tej modeli plotësohet me arsyetimin se ankthet e të nxënit mund 
të çojnë në bllokimin e përvetësimit të gjuhës në çfarëdo rrethane, duke ngritur një 
fi ltër afektiv që pamundëson përdorimin e input-it të kuptueshëm.

2.Përdorimi i teknologjisë së komunikimit si mjet mësimor

 Mësuesit e përdorin teknologjinë e komunikimit për të nxitur shkëmbimet e 
informacionit me dhe ndërmjet nxënësve, për të përmirësuar mësimdhënien dhe 
nxënien dhe për të nxitur mësimin bashkëveprues. Qasja konstruktiviste përfshin 
komunikimin e informacionit nga mësuesi tek nxënësi, nga nxënësi tek mësuesi, 
nga nxënësi tek nxënësi. Mësuesi sot përballet me një sërë zgjedhjesh të reja që 
kërkojnë përgjegjësi profesionale në lidhje me mënyrat e integrimit të teknologjisë 
së komunikimit gjatë veprimtarive/aktiviteteve mësimore në klasë dhe jashtë saj. 
Teknologjitë e komunikimit janë mjete elektronike të cilat përdorin kompjuterin dhe 
internetin për të bërë të mundur shkëmbimin e shpejtë të informacionit ndërmjet 
njerëzve. Komunikimi elektronik i njohur ndryshe dhe si komunikimi mediatik 
komjuterik përfshin lloje të ndryshme të shkëmbimeve të informacionit ndërmjet 
njerëzve.
TIK-u në kontekstin arsimor shihet si një tërësi mjetesh e platformash elektronike që 
mbështetin veprimtaritë për nxënien e gjuhës, nga ushtrimet më mekanike deri tek 
veprimtaritë e plota komunikative. Mënyrat si përdoren këto mjete metodologjikisht 
neutrale duhet të orientohen nga një model teorik i veçantë si dhe nga zbatuesit 
e modelit (mësuesit). Në epokën e informacionit mbështetje të fuqishme ka gjetur 
modeli interaksionist i mësimdhënies e të nxënit të gjuhës së huaj, i cili mbështetet 
në parimin se gjuha e huaj mësohet më mirë përmes ndërveprimit shoqëror duke 
vënë theksin mbi komunikimet e gabuara shkaktuar gjatë përpjekjeve të nxënësve 
për tu marrë vesh me bashkëfolësin në mjedisin social të të nxënit. Pica, Kanagy 
dhe Falodun shprehin të njëjtin qëndrim kur pohojnë se “të mësuarit e gjuhës 
ndihmohet nga ndërveprimi shoqëror i nxënësve dhe bashkëfolësve të tyre, sidomos 
në përpjekjet gjatë komunikimit për të arritur tek kuptimi i ndërsjellë i mesazheve 
të njëri-tjetrit.”
Përparësitë e komunikimit online për qëllime gjuhe janë dokumentuar edhe në 
literaturën kërkimore. Sipas studiuesit Robert J. Blake “... vlera e internetit qëndron 
në faktin se duke marrë formën e një mjeti komunikimi të bazuar në tekstin e shkruar, 
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ai e bën nxënësin më të vëmendshëm ndaj formave gjuhësore... shërben edhe si një 
nxitës për shtimin e produkteve të shkruara në gjuhën e huaj... interneti konsiderohet 
si një forum mjaft  i sigurt dhe i arsyeshëm diskutimi në gjuhën e huaj veçanërisht 
për gratë dhe minoritetet... si një mjedis më i qetë për të ushtruar gjuhën e huaj... si 
një kanal me përdorim të gjerë që ofron mundësi për krĳ imin e rrjeteve globale të 
të mësuarit. Ndërkaq, është vënë re se shkëmbimet në rrjet ndihmojnë nxënësit në 
orët e gjuhës së huaj të përfshihen më shpesh në procesin komunikativ, të përjetojnë 
më shumë kënaqësi dhe besim në vetvete sesa është karakteristike për studentë të 
ngjashëm në orët tradicionale.”

3. Qëndrimet e mësuesve ndaj teknologjive të internetit sipas literatures

 Askush nuk e di në të vërtetë në ç’masë e përdorin njerëzit sot internetin,  kjo pasi 
shifrat e publikuara në media janë produkt i vëzhgimeve të lokalizuara në kohë 
e hapësirë dhe shpesh, edhe thjesht hamendësime. Kjo e vështirëson saktësinë e 
perceptimit tonë në lidhje me shkallën dhe mënyrën e përdorimit të internetit prej 
mësuesve të gjuhës së huaj në botë. Sipas komenteve të mësuesve në konferenca, 
gazeta e postime online kushtuar mësimdhënies së gjuhës angleze (dhe MGJH-së 
në përgjithësi) – duket se mjetet e internetit përdoren prej tyre për gjithçka, duke 
fi lluar nga zhvillimi e përditësimi i aft ësive gjuhësore, gjetja e materialeve, zgjerimi 
i njohurive rreth aplikacioneve kompjuterike, mbajtja e lidhjeve me miq e kolegë, 
mësimdhënia e veprimtaritë me projekte, etj., deri tek argëtimi. Kjo është pohuar 
me kohë edhe nga Agora Language Marketplace në studimet e saj ku ka rezultuar se 
përdorimi i internetit prej mësuesve po shtohet paralelisht me rritjen e përgjithshme 
e të vrullshme të shkallës së përdoruesve të tĳ  ne shoqeri.
Të interesuar për të njohur e analizuar qëndrimet aktuale të mësuesve të gjuhës së 
huaj ndaj TIK-ut në shoqërinë e informacionit, vlen t’u referohemi përfundimeve 
të një sërë vëzhgimeve serioze e gjithpërfshirëse në vendet e Evropës realizuar 
në kuadër të projektit ODLAC  me objekt zhvillimin e kompetencave gjuhësore 
në kontekstin e ri sociokulturor, projekt i cili ka vepruar për një periudhë disa-
vjeçare në vende të ndryshme të Evropës Perëndimore e Lindore dhe ka arritur në 
disa përfundime me vlerë, të cilat po i sintetizojmë në vĳ im të punimit. Në fokus 
të sondazheve të projektit ODLAC në disa vende të Evropës ka qenë analiza e 
nevojave të institucioneve arsimore të nivelit të dytë e të tretë dhe stafi t që punon 
në to. Gjatë një vëzhgimi konkret u kërkua posaçërisht të evidentohej shkalla e 
mësuesve të gjuhës së huaj që i jepte përparësi TIK-ut në MNGJH në raport me 
mjetet tradicionale. Rezultatet treguan se nga 11 institucione arsimore lituaneze që 
iu nënshtruan vëzhgimit 100% u shprehën të interesuara për integrimin e TIK-ut në 
programin e gjuhës së huaj; nga 35 institucione sllovake, 71% pohuan se defi nitivisht 
e shihnin me përparësi përfshirjen e TIK-ut, ndërsa 29% ndjenin se ndoshta do të 
kishin interes në të. Për më tepër, 89% e institucioneve lituaneze të përfshira në 
studim dhe 77% e atyre sllovake pranonin se TIK-u do të rriste cilësinë e arsimimit 
në institucion. Të dhënat e të njëjtit sondazh rezultojnë premtuese edhe nga ana e 
mësimdhënësve në këto institucione. Kështu, nga 26 tutorë të pyetur nga ODLAC-u 
në Lituani, 39 tutorë në Sllovaki e 17 tutorë në Spanjë, përkatësisht 84%, 82% dhe 73% 
shprehin interes ndaj zbatimit të TIKut në MGJH. Një nga drejtimet e vëzhgimeve 
të ODLAC-ut ka qenë përcaktimi i shkallës së pengesave të hasura nga mësuesit 
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për zbatimin e teknologjisë në MGJH. Për këtë janë anketuar një sërë institucionesh 
arsimore në shtete të ndryshme evropiane. Rezultatet e anketimit kanë treguar se 
48% e mësuesve të pyetur në 29 shkolla e kolegje në Belgjikë, 48% e mësuesve në 21 
institucione arsimore të Finlandës dhe 38% e mësuesve në 27 degë të institutit Goete 
përballen me pengesa të konsiderushme në mundësimin e TIK-ut në mësimdhënien 
e gjuhës së huaj. Objekt studimi në sondazhet e ODLAC-ut u bënë edhe qëndrimet e 
mësuesve mbi metodat e mësimdhënies, komunikimin elektronik me nxënësit, rolin 
e tyre dhe shkallën e vetëbesimit në përdorimin e TIK-ut. Vëzhgimi tregoi se të gjithë 
këta përshkrues ushtrojnë ndikim mbi mënyrën e përdorimit të teknologjisë prej 
mësuesve gjatë MGJHsë. Kështu, një pjesë e mësuesve nuk do të ndiheshin komodë 
nëse do t’u duhej t’u kërkonin nxënësve detyra me ndërmjetësimin e internetit për 
arsye të kompetencës së pamjaft ueshme gjuhësore të të lexuarit, apo për çështje të 
besueshmërisë së website-it. Të tjerë, edhe pse të bindur për rolin e padiskutueshëm 
të teknologjisë në drejtim të nxitjes e zhvillimit të aft ësive me shkrim në gjuhën e huaj, 
do të ngrinin dyshime lidhur me kapacitetin e TIK-ut për të promovuar zhvillimin 
e shprehive të të folurit të nxënësve në gjuhën e huaj. Për më tepër, një pjesë e 
mësuesve të anketuar do të parapëlqenin të mos i ekspozonin nxënësit fi llestarë 
ndaj përdorimeve të pasakta e të papranueshme online për shkak të pamundësisë së 
tyre për të mbikqyrur diskutimet e nxënësve në forume të ndryshme. Krahas këtyre 
problemeve të konstatuara, shpesh edhe mungesa e ndërveprimit të drejtpërdrejtë 
me nxënësit përbën një sfi dë për mësuesit e gjuhës, të cilët janë mësuar me dinamikën 
e ndërveprimit në klasën tradicionale.

4. Përparësitë dhe dobësitë e TIK-ut në mësimdhënie

Duke marrë parasysh potencialin e internetit në përpunimin e informacionit dhe 
komunikimin, lidhjet globale të çastit që ai mundëson e që po kushtëzojnë thellësisht 
MNGJH-në, e shohim me vend të sintetizojmë dimensionet që krĳ on integrimi i kësaj 
teknologjie në mësimdhënien në klasë e më gjerë, duke iu qasur problemit në thellësi 
dhe duke vlerësuar si përparësitë ashtu edhe të metat. 57
 1. Ndër përparësitë themelore është fakti se mjedisi i të mësuarit përmes rrjetit 
kompjuterik u siguron mësuesve dhe nxënësve burime të vlefshme materialesh 
autentike, të cilat ata mund t’i eksplorojnë dhe integrojnë gjatë punës. Nxënësit 
shfrytëzojnë një mori burimesh referenciale që mbështetin e lehtësojnë procesin e të 
nxënit. Për më tepër, shërbimi i internetit mundëson heqjen e pengesës kryesore për 
të punuar me materiale autentike, që është çmimi. Mjaft on të përmendim mundësitë 
për të shfl etuar thuajse falas gazeta dhe revista elektronike origjinale, shënime e 
përmbledhje leksionesh apo analiza veprash për t’u përgatitur paraprakisht për orën 
pasardhëse të mësimit.
2. Së dyti, rrjeti kompjuterik shërben si një mjet i dobishëm komunikimi. Zhvillimet 
në këtë drejtim kanë hapur rrugë të reja lidhjesh midis nxënësve nëpër botë. Në 
këtë kontekst duam të shtojmë se interneti ka shtuar mundësitë për ndërveprim 
midis nxënësve pa ndërprerje, pa trysni kohore apo tension shoqëror, madje edhe 
mes të ashtuquajturve nxënës të heshtur a pasivë në orën e mësimit. Mjedisi online 
nxit edhe komunikimin mësues – nxënës (p.sh.: veprimtaritë me email) duke bërë të 
mundshëm dhënien e feedback-ut për probleme që lindin në çast.
 3. TIK-u u siguron nxënësve mjete dhe teknika për zhvillimin e shprehive të 
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komunikimit, duke u dhënë mundësi të ekspozohen ndaj një morie programesh në 
një mjedis real komunikimi me aktorë realë, të cilët shkëmbejnë ide dhe pasurojnë 
përvojat.
 4. Mjedisi i rrjetit bën, gjithashtu, të mundur një formë të re të të nxënit – të mësuarit 
në distancë. Në të vërtetë, ai ka hapur dyert e të mësuarit për nxënësit e mbarë globit 
duke i aft ësuar ata të komunikojnë, diskutojnë, analizojnë dhe zgjidhin probleme 
online, të mendojnë në mënyrë kritike e të marrin njohuri në kushtet e shtëpisë pa 
qenë të pranishëm në klasë. Vlerë të paçmuar ka të mësuarit në distancë e gjuhëve 
të huaja, pasi jo kushdo e ka mundësinë e studimit jashtë shteti në vendin ku fl itet 
gjuha, ku mund të formohet nga ana gjuhësore dhe kulturore.
 5. Një nga kontributet e teknologjive online lidhet me dimensionin kulturor të tyre, 
kapacitetin për të sjellë afër individit informacion të drejtpërdrejtë dhe të nënkuptuar 
rreth kulturave e gjuhëve, duke krĳ uar një perceptim më të plotë e të qartë mbi 
tiparet e tyre si dhe ndërgjegjësim shoqëror për konceptet e diversitetit kulturor në 
botë dhe vlerat që burojnë prej tĳ .
6. Interneti ka një fuqi të jashtëzakonshme motivuese për arritjen e objektivave 
mësimorë. Është provuar se kërkimet e orientuara në të rritin kënaqësinë e nxënësve, 
i bëjnë ata më veprues e më produktivë. Nisur nga situatat rutinë të mësimdhënies 
tradicionale ku shumë shpesh mësimdhënia e humbet qëllimshmërinë duke u 
dekontekstualizuar, mund të pohohet me bindje të plotë se interneti mund të injektojë 
një element vitaliteti në mësimdhënie duke motivuar nxënësit në përpjekjet e tyre 
për të komunikuar përmes një mediumi fl eksibël, në ndryshim të vazhdueshëm dhe 
të lidhur ngushtë me nevojat e jetës së përditshme. 
7. Përvetësimi i kompetencave teknologjike për përdorimin e internetit u jep pushtet 
mësuesve dhe nxënësve, duke u kultivuar atyre shprehitë e të mësuarit autonom 
gjatë gjithë jetës përmes të cilave ata perceptojnë nevojat, përcaktojnë kuadrin kohor 
për realizimin e tyre dhe bashkëpunojnë me njëri-tjetrin në ndërtimin e njohurive. 
Sidoqoft ë, suksesi i internetit në mjedisin e të nxënit varet nga mënyra se si përdoret 
ai (i integruar në klasën fi zike ose gjatë mësimdhënies online). Në fund të fundit, nuk 
është teknologjia por natyra e mësimdhënies përmes saj, ajo që e bën ndryshimin. 
Për analogji, nxënësit nuk mund të mësojnë thjesht duke qenë të pranishëm në klasë, 
por duke u investuar aktivisht e mendërisht në procesin mësimor.

Konkluzione

Një tjetër sfi dë në zbatimin e TIK-ut në MGJH janë edhe ndryshimet në këndvështrimin 
pedagogjik. Mjedisi i teknologjizuar i mësimdhënies së gjuhës së huaj krĳ on 
dimensione të reja të mësimdhënies dhe të nxënit, të ndryshme nga hapësirat e 
klasës tradicionale. Në të vërtetë, natyra e hapësirës në mjedisin klasë ka pësuar një 
zhvendosje paradigmatike nga klasat me dërrasë të zezë në laboratorët kompjuterikë 
të sofi stikuar, etj. Rrjedhimisht, kjo nuk ka qenë pa pasoja për rolet e mësuesit dhe 
nxënësit. Në mjedisin e ri mësuesi nuk është më një mjeshtër i njohurive, por drejtues 
dhe lehtësues i proceseve të të nxënit. Nxënësit, nga ana e tyre, marrin përgjegjësi për 
të nxënët e gjuhës, bëhen më veprues dhe fi tojnë autonominë e të nxënit. Ndryshimet 
në pedagogjinë e punës, në rolet e reja të mësuesve dhe nxënësve kanë sjellë jo pak 
konfuzion në kontekstet e mësimit të gjuhës së huaj përmes teknologjisë. Kështu, 
për shembull, studimet tregojnë se në shumicën e klasave tradicionale nxënësit 
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janë mësuar me stilin tradicional, i dominuar ky nga mësimdhënia me në qendër 
mësuesin dhe tekstin. Prandaj, zbatimi i metodologjive të reja të mësimdhënies që 
vendosin në qendër nxënësin, kërkon rivlerësim të rolit të të dy aktorëve në mjedisin 
e ri.
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Interneti, varësia dhe impakti i tĳ  në performancën shkollore tek nxënësit

Odeta Ndoni

Abstrakt

Interneti ky "oqean i pafund" informacionesh dhe komunikimi, të krĳ on mundësinë e marrjes 
së informacionit, njohurive, lundimit pa fund, shikimit të pamjeve, fotografi ve apo edhe 
fi lmimeve të çdo skaji të globit. Informacioni në të është nga të gjitha llojet dhe për të gjithë 
naviguesit (vizitorët) e tĳ , pa asnjë dallim moshe, gjinie, niveli social apo arsimi. Natyrisht që 
ekzistojnë në internet me qindra e mĳ ëra faqe, site apo dhe kanale të dobishme që mundësojnë 
shtimin e njohurive personale, profesionale e intelektuale, por ekzistojnë gjithashtu edhe 
qindra e mĳ ëra 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 . Për 
ndikimin e internetit mbi fëmĳ ët, nuk egziston ndonjë marrëveshje totale mes ekspertëve. 
Dikush e zhvlerëson e dikush tjetër e quan të parëndësishme, por përgjithësisht mbizotërojnë 
gjykime negative mbi përdorimin e tĳ , e veçanërisht të ekranit të vogël të kompjuterit. 
Interneti të bën të jesh i huaj ndaj mjedisit lokal, mund të komprometojë unitetin e jetës 
familjare, i bën të pasigurt kufi jtë mes realitetit dhe prodhimit fantastik, kufi zon seriozisht 
lojërat spontane, favorizon qëndrimin pasiv, frenon zhvillimin e aft ësisë 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. Të gjithë 
jemi dëshmitarë se sa të aft ë janë fëmĳ ët tanë për të përdorur lojrat elektronike, telefonat 
celularë nga më të sofi stikuarit, kompjuterat dhe paisje të tjera elektronike. Por akoma më 
të aft ë janë ata që prodhojnë programe, lojra për fëmĳ ë, e reklama apo produkte, të cilat 
shtojnë kuriozitetin dhe vullnetin e fëmĳ ëve 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 fëmĳ ët duhen mësuar se si dhe sa duhet ta përdorin internetin, 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.
Prandaj është më e udhës që, për t’i ruajtur fëmĳ ët nga interneti i tepruar, ashtu si edhe shumë 
ekspertë këshillojnë, duhet të bisedojmë me fëmĳ ët që edhe ata vetë të krĳ ojnë vetëdĳ en 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 identifi kimi i varësisë që kanë 
fëmĳ ët në përgjithësi nga interneti dhe në veçanti tek nxënësit e shkollave 9 vjeçare publike 
dhe private. Studimi gjithashtu synon të identifi kojë edhe disa nga problemet më të mprehta 
që lidhen direkt ose indirekt me përdorimin e internetit nga fëmĳ ët e këtyre moshave dhe 
masat që mund të merren nga prindërit apo nga institucionet arsimore për parandalimin 
e fenomeve që ndikojnë në edukimin e fëmĳ ëve, në rezultatet e tyre në shkollë por edhe në 
mirërritjen e tyre si e ardhmja e shoqërisë tonë.

Fjalë kyçe: Fëmĳ ë, internet, web-site, informacion, komunikim, teknologji.
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Hyrje

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 fj alë, zë një vend aq të rëndësishëm, saqë për të rinj apo 
profesionistë përbën pa dyshim “bukën e përditshme” të komunikimit dhe bisedave 
ndërmjet tyre. “Internet” është një fj alë e përbërë që vjen tek ne nga gjuha angleze 
si kombinim i dy fj alëve; “Inter”(ndër) që është shkurtim i fj alës “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 zanafi llën 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 u themelua rrjeti “Web” (pëlhurë apo rrjetë 
merimange), ku për herë të parë u mundësua për të gjithë, komunikimi On-Line që 
në ditët tona njihet si “Internet”.

1.Aksesi i pakufi zuar i përdorimit të internetit nga ana e fëmĳ ëve

Interneti ky “oqean i pafund” informacionesh dhe komunikimi, të krĳ on mundësinë 
e marrjes së njohurive, lundimit pa fund, shikimit të pamjeve, fotografi ve apo edhe 
fi lmimeve të çdo skaji të globit. Informacioni në të është nga të gjitha llojet dhe për 
të gjithë naviguesit (vizitorët) e tĳ , pa asnjë dallim moshe, gjinie, niveli social apo 
arsimi. Natyrisht që ekzistojnë në internet me qindra e mĳ ëra faqe, site apo dhe 
kanale të dobishme që mundësojnë shtimin e njohurive personale, profesionale e 
intelektuale, por ekzistojnë gjithashtu edhe qindra e mĳ ëra faqe 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 . Mjaft  të 
kujtojmë se shikimi i disa videove në disa web-site të vendeve arabe, ku ekzekutojnë 
pengje, civilë, ushtarakë të kapur rob në konfl iktet lokale, apo të tjera si këto mund të 
rezultojë tejet i dëmshëm për vizituesin. Ndodh që lundrimi pa kriter (kur një person 
vihet përpara kompjuterit dhe viziton faqe interneti pa kërkuar diçka specifi ke) 
bën që shpesh herë inter-koneksioni që përshkon informacionet të hedh nga njëra 
“degë në tjetrën” pra, udhëheq interneti personin dhe jo e kundërta. Për mos të 
përmendur këtu faktin që shumë faqe interneti janë bërë enkas nga “mjeshtra” të 
shitjes së reklamave apo të gjërave që ata vetë duan që vizituesit të shohin. Fëmĳ ët 
si shtresa më e ndjeshme e shoqërisë për shkak edhe të vet moshës së tyre, më lehtë 
se çdokush tjetër mund të bien viktimë e internetit, djem apo vajza qofshin. Rreziqet 
më të mëdha që përmban interneti për fëmĳ ët janë pa dyshim aksesi në lorja (video-
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game) të dhunshme, mundësia e të shikuarit fotot e fi lmimeve jo të përshtatshme për 
moshën, si dhe ajo e përdorimit të një fj alori jo qytetar, gjëra që normalisht gjenden 
pa kufi  në faqet e internetit me përmbajtje pornografi ke.

2.Shtimi i interesit të fëmĳ ëve në përdorimin e internetit

Shumë prindër kanë blerë kompjuterë si për interesin e tyre personal ashtu edhe për 
fëmĳ ët 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 fëmĳ ët 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 bashkëkohor që u shërben padyshim 
edhe fëmĳ ëve, qoft ë për detyrat e tyre shkollore, qoft ë 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 Caff e” në të cilat 
aksesi i fëmĳ ëve është pothuaj i palimitur dhe i pakontrolluar. Në këto vende fëmĳ ët 
kanë mundësi të luajnë ashtu si edhe të vizitojnë site të ndryshme e rrjedhimisht 
të shohin, qoft ë edhe pa qëllim materiale të dhunshme apo pornografi ke. Shikimi 
i pamjeve të tilla nga ana e fëmĳ ëve, 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 
fëmĳ ët parashkollor, ata të shkollës fi llore, 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 fëmĳ ë 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 aft ë janë fëmĳ ët tanë për të përdorur lojrat elektronike, telefonat 
celularë nga më të sofi stikuarit, kompjuterat dhe paisje të tjera elektronike. Por akoma 
më të aft ë janë ata që prodhojnë programe, lojra për fëmĳ ë, e reklama apo produkte, 
të cilat shtojnë kuriozitetin dhe vullnetin e fëmĳ ëve 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 fëmĳ ët duhen mësuar se si dhe sa duhet 
ta përdorin internetin, 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.

3.Përdorimi i tepërt i internetit, pasojat tek personaliteti i fëmĳ ëve

Kujdesi dhe komunikimi me fëmĳ ët 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 
fëmĳ ët mund të sjellë pasoja të pakëndëshme për ta, pasi në rrjet ka edhe shumë 
“mashtrues” që së pari dëshirojnë ta njohin fëmĳ ën përmes internetit (kur ky i fundit 
ka një adresë e-mail ose është i regjistruar në Facebook), sillen e komunikojnë si të 
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ishin me të vërtetë moshatarë, e më vonë arrĳ në të depërtojnë në sekretet e fëmĳ ës 
derisa të marrin takim me të jashtë shtëpisë. Normalisht që emocioni për këtë “njohje 
të re” nga ana e fëmĳ ës 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 fëmĳ ët që frekuentojnë 
internetin pa kufi . Nuk mund të lihen pa renditur edhe rreziqet e forta dhe intensive, 
që vĳ në si pasojë e komunikimit virtual, siç janë imazhet e dhunshme, apo edhe 
pornografi ke, fj alët e pahĳ shme dhe të papërshtatshme për moshën minore, që mund 
të traumatizojnë një fëmĳ ë, duke e lënduar thellë në psikikë. Ky fakt është i provuar 
në shumë familje, të cilat shumë herë nuk arrĳ në ta kuptojnë plagën shpirtërore që 
ka marrë fëmĳ a, pasi kjo lloj plage, jo gjithmonë, mund të shihet. Një raport britanik 
[www.Shqiptarja.com (print) 25.04.2013] vë në dukje rreziqet e reja dhe të vjetra për 
të vegjëlit si dhe rreziqet emergjente që shkaktohen nga kompjuteri. Vetëm një nga 
nëntë fëmĳ ë, në mesin e 520 mĳ ë fëmĳ ëve të keqtrajtuar apo të ofenduar në Britaninë 
e Madhe gjatë kohës së qëndrimit në shtëpi, ndihmohet dhe ruhet nga autoritet 
përkatëse. Dhuna fi zike dhe psikologjike mbi fëmĳ ët, është një shqetësim global, 
por një studim i fundit i kryer në Angli tregon se si rreziqet që u kanosen të vegjëlve, 
tashmë po vĳ në 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. 
Së fundmi nga një vëzhgim i kujdesshëm i mënyrës se si janë ndërtuar lojrat on 
line ose të ashtuquajturat video-game, kuptohet qartë se prodhuesit e lojërave, e 
veçanërisht pronarët e “Internet Caff e”-ve, për vetë faktin e interesit për fi time më të 
mëdha në biznesin e tyre, e konsiderojnë të lejueshme çdo lloj metode vetëm e vetëm 
që t’i tërheqin fëmĳ ët drejt lojrave e kompjuterëve, por vetë ata nuk mbajnë as edhe 
një përgjegjësi se ç`bëjnë fëmĳ ët kur përdorojnë këto kompjutera.

4.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 fëmĳ ëritë 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 fëmĳ ë, 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 fëmĳ ës, 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 fëmĳ ë 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 fëmĳ ët 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 fëmĳ ën përmes internetit. Përsëri duke ju referuar 
kronikës shqiptare apo evropiane të këtyre viteve të fundit, vjedhja e imazheve dhe 
fotografi ve të profi leve të fëmĳ ëve dhe adoloeshentëve, dhe përdorimi i tyre nga të 
panjohur, për qëllime poshtërimi, diskriminimi apo edhe shantazhimi përkundrejt 
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personave të vjedhur, ka sjellë pasoja të paparashikuara nga fëmĳ a në momentin e 
hapjes së një profi li 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 fëmĳ ën 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, janë prekur direkt në privatësinë e tyre 
dhe dinjitetin në një moshë që është shumë e brishtë dhe vulnerabël.

5.Fëmĳ ët dhe zhvillimi i konceptit internet-varësi

Midis faqeve dhe web-eve të pafundme të internetit, të rinjtë parapëlqejnë faqet 
ku ka mundësi chat-imi, të përdorin facebook-un, etj, për shumë arsye dhe e 
përdorin atë në mënyrë të tepruar. Ata ndihen të tërhequr nga njohjet e reja, bisedat, 
imazhet, sidomos nëse ato janë të lëvizshme dhe me ngjyra. Të gjendur përpara 
shënjave ikonografi ke ata mendojnë se e kuptojnë plotësisht domethënien, pa 
përpjekje të dukshme, ndërsa shpesh luft ojnë për të deshifruar një mesazh verbal, 
sidomos nëse ai është i shtypur. Nga ana tjetër gadishmëria e plotë e një ose disa 
individëve për të përdorur kompjuterin e bën më të lehtë përdorimin e internetit, 
ndërsa shumëllojshmëria e faqeve e web-ve dhe orët e shumta të qëndrimit përpara 
kompjuterit, mundësojne një larmi të madhe zgjedhjesh; mungesa e vëllezërve dhe 
mungesa e bashkëmoshatarëve, puna e prindërve jashtë shtëpisë, vështirësia e të 
argëtuarit në natyrë i nxisin fëmĳ ët që të gjejnë tek interneti një “zëvendësues” të 
rehatshëm dhe të dobishëm. 
Arsyet e përdorimit të vazhdueshëm të ekranit të vogël të komjuterit, shpesh në 
kufi jtë e pasionit dhe të “varësisë”, duhen gjetur edhe tek prindërit. Ata kërkojnë në 
internet një ndihmë në detyrën e vështirë të përkujdesjes së fëmĳ ëve, 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. Koncepti internet-varësi përfshin si varësinë e sëmurë ndaj disa faqeve të 
rëndësishme të internetit, ashtu edhe pasivitetin e naviguesit ndaj informacioneve 
pa fund të saj. Është mirë të saktësojmë se fëmĳ ët nuk mund të jenë krejtësisht të 
krahasueshëm me një pjatë fotografi ke ose me një shirit magnetik, por ata janë një 
subjekt i aft ë për t’iu përgjigjur mesazheve, për të “ndërtuar” domethënien në një 
farë mënyre dhe matjeje. Përgjithësisht fëmĳ ët janë kureshtarë, dëshirojnë shumë 
të mësojnë, u drejtojnë të rriturve një mĳ ë pyetje, ndaj edhe i afrohen internetit, për 
të mësuar gjëra të reja. Ndërsa prindërit dhe mësuesit zakonisht janë të gatshëm 
për t’i dhënë fund menjëherë shpjegimeve të tyre dhe për të korrigjuar gabimet e 
mundshme të interpretimeve të atyre që i dëgjojnë. Interneti transmeton informacione 
pa fund, por, vetëm në një mënyrë, pothuajse gjithmonë i drejtohet një publiku të 
përgjithshëm. Fëmĳ ët, duke qënë se kanë një njohje shumë të kufi zuar të botës fi zike 
dhe sociale, shpesh keqkuptojnë apo keqinterpretojnë përmbajtjen e një faqeje web-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 fëmĳ ëve do të reduktohej ndjeshëm dhe edukimi familjar do ishte më efektiv. 
Duke qënë se fazat e zhvillimit dallojnë midis tyre, mënyra e të shĳ uarit internetin 
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ndryshon me kalimin e viteve. “Fëmĳ ët e moshës parashkollore – vë në dukje Aimée 
Dorr [Aimée Dorr : Le communicazione di massa e bambini. Un mezzo speciale per 
un pubblico speciale; 1990] , priren ta injorojnë vazhdimësinë dhe përmbajtjen e 
ngjarjes por kanë tendencë ta përqëndrojnë vëmendjen e tyre në ngjarjet e izoluara, 
që për ata ngjallin interes, si fi lmat vizatimorë, këngët dedikuar atyre, etj. Deri në 
moshën shtatë vjeçare preferojnë të shikojnë video e fi lma vizatimorë me një ngjarje 
të vetme sesa ato me shumë pjesë. 
Gjatë fëmĳ ërisë verifi kohen ndryshime edhe në idetë e fëmĳ ëve, në lidhje me realitetin 
e përmbajtjes së asaj çka ofrojnë site-t e internetit për fëmĳ ë. Fëmĳ ët në moshën 
parashkollore priren ta konsiderojnë plotësisht të vërtetë, sepse ajo shfaqet e ngjashme 
me jetën reale. Në një moment të caktuar shumica e tyre e kuptojnë se përmbajtjet e 
fi lmave të animuar dhe marionetat nuk janë reale. Rreth shtatë apo tetë vjeç kuptojnë 
se madje edhe programet që shfaqin njerëz për së gjalli nuk janë domosdoshmërish 
pjesë e jetës reale”. Për këtë qëllim, edukues, është episodi autobiografi k i përshkruar 
dhe i shpjeguar nga Aimée Dorr. [Aimée Dorr, pedagogjiste, Universiteti i Kalifornisë, 
USA, Prorektore dhe zëvendës presidente ekzekutive për çështjet akademike]. ̈ Shumë 
të rinj besojnë se brënda skenës ka me të vërtetë fëmĳ ë, që një personazh, në fakt i 
pëlqyer prej tyre, mund t´i vështrojë ata, apo ajo çka po ndodh në fi lm, ndodh pikërisht 
në të njëjtën mënyrë edhe në jetën reale.

6.Studime mbi varësinë e fëmĳ ëve nga interneti të kryera në Shqipëri

Organizata World Vision Albania and Kosovo [Studim i kryer nga organizata 
joqeveritare World Vision Albannia në bashkëpunim me Worl Vision Kosovo dhe 
Child Protect, Fact Sheet shqip, pdf. www.wvi.org/albania] dhe Child Protection and 
Participation Learning Hub, ka kryer një studim me temë “Siguria e Fëmĳ ëve online”. 
Vrojtimi u krye në periudhën Dhjetor 2013-Janar 2014 nëpërmjet intervistave të 900 
fëmĳ ëve dhe me një shtrirje gjeografi ke në disa qytete si Tiranë, Korçë, Shkodër, 
Peshkopi, Vlorë dhe Elbasan, Studimi tregoi se, fëmĳ ët shqiptarë përdorin tri 
mënyra kryesore për të patur akses në intermet. Në 65% të rasteve aksesin në internet 
e sigurojnë nga aparatet celularë, të ndjekur nga PC-të me 59% dhe me 43% nga 
laptop-ët. Ndryshe nga kultura e vendeve të tjera, familjet shqiptare parapëlqejnë 
të mbajnë kompjuterat në dhomat e fëmĳ ëve të tyre, duke e ulur kështu nivelin e 
kontrollit të konsumit të internetit. Studimi tregon se 47% e tyre janë kontaktuar 
online nga persona të panjohur. Një dukuri e tillë është evidentuar gjithashtu edhe 
nga studimi ynë ku 43.8% e të anketuarve janë shprehur se pikërisht kontakti me 
persona të panjohur dhe vulgarë është njjë rrezik i mundshëm për ta. Shumë orë 
përpara kompjuterit ndikojnë për keq në formimin e fëmĳ ëve. I bëjnë të rriten në 
një botë të shkëputur nga realiteti,të varur nga kompjuteri, nga videolojërat dhe 
chati. Situata konsiderohet shqetësuese. Të dhënat, edhe pse të pakta, tregojnë se 
fëmĳ ët rrezikohen nga pornografi a, nga e-maile ofenduese dhe nga varësia prej 
rrjeteve sociale. Për të parandaluar rëndimin e situatës dhe për t’iu garantuar 
fëmĳ ëve një internet të sigurtë, aktorë ndërkombëtarë dhe lokalë në Shqipëri po 
ndërrmarin nisma dhe aktivitete ndërgjegjësuese. Një ndër këto aktivitete është 
edhe projekti i organizuar nga Word Vision Albania [Projekti me titull “ Siguria e 
fëmĳ ëve online”, Dhjetor 2013-Janar 2014] i cili në bashkëpunim me Ministrinë e 
Arsimit ka “përgatitur një paketë me CD interaktive, broshura dhe postera që u janë 
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dhënë fëmĳ ëve, prindërve dhe mësuesve, për 11 rajonet e Shqipërisë. Gjithashtu 
projekti më i afët është dizenjimi i një Mekanizmi raportues/referues miqësor, i cili 
do përdoret direkt nga vetë fëmĳ ët, madje edhe nga pjesa më vulnerabël e tyre. 
Është vëne në funksionim një adresë e-maili që mund ta përdorin vetë fëmĳ ët për 
të raportuar rastet e abuzimit on- line. Përfaqësues në Ministrinë e Arsimit [Burimi: 
Ministria e Arsimit dhe Sportit www.arsimi.gov.al] tregojnë përqasjen ndaj këtĳ  
problemi. “Synimi është të arrĳ më një ekuilibër mes përdorimit të internetit dhe një 
internet të sigurtë për fëmĳ ët. Shërbimi i internetit, që ofrohet në shkolla ka fi ltrim 
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 fi llon që në klasën e parë. Në klasat e fi llores mësuesit përdorin module, mes të 
cilëve edhe e- safety. Synohet që nxënësi të përgatitet me njohuri dhe aft ësi 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 fi llore”.

7.Shkolla dhe edukimi i fëmĳ ës ndaj internetit

Arsimi ka detyrën e edukimit të fëmĳ ëve, 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 fi zik, aft ësitë shqisore; nga të dytët janë fortësisht të kufi zuar 
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 fëmĳ ët 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 fëmĳ ët. Autoriteti vërtet e liron fëmĳ ën 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 profi lin 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 infl uenca e sferave arsimore, por në fakt shumë shpesh ato 
jashtëshkolloret, janë më të forta. Ajo që e formon fëmĳ ën 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 fëmĳ ëve 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, 
fëmĳ ët rriten emocionalisht të paqëndrueshëm, të paaft ë për të fi tuar një karakter të 
fortë dhe të futen në mënyrë prodhuese në shoqëri. Edukimi ndaj internetit duhet 
të jetë pozitiv. Duke i vënë fëmĳ ët përballë asaj që është e shkëlqyer estetikisht dhe 
moralisht, ata ndihmohen të zhvillojnë opinionin e vet, maturinë dhe aft ësinë për të 
arsyetuar. Dhe këtu, është e rëndësishme që të njohin vlerën themelore të shembullit 
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prindëror dhe avantazhet e prezantimit të të rinjve me klasikët e letërsisë për fëmĳ ë, 
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 fj alë: 
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 fëmĳ ëve. Pra “sfi da për arsimim”, i referohet një masë të madhe edhe 
internetit. Kjo dëshirë e thekshme e prindërve dhe e mësuesve për t’i edukuar fëmĳ ët 
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 fi lmat e animuar dhe video-lojërat e cila 
në emër të argëtimit lartëson dhunën, pasqyron sjellje antishoqërore.

8.Udhëzime për përdorim të internetit sipas moshes

Deri në 10 vjeç Fëmĳ ët në këtë moshë duhet t’i mbikëqyrni që të jeni të sigurt se nuk 
hasin në përmbajtje jopërkatëse. Prindërit, fëmĳ ët e të cilëve janë në moshë deri në 10 
vjeç, duhet të shfrytëzojnë paisje/programe për përdorim të sigurt të internetit që ta 
kufi zojnë qasjen në përmbajtje, web-sajte dhe aktivitete të caktuara, si dhe të marrin 
pjesë aktive në aktivitetet e fëmĳ ës në internet. 
Mosha 11-14 vjeç Fëmĳ ët në këtë moshë janë më të shkathët kur e përdorin internetin. 
Sidoqoft ë, atyre dhe më tej u nevojitet mbikëqyrje që të sigurohet mbrojtja e tyre 
nga përmbajtjet jopërkatëse. Paisjet për përdorim të sigurt të internetit duhet të 
shfrytëzohen për kufi zim të qasjes në përmbajtje dhe ëeb-faqe të caktuara, si dhe për 
marrje të raporteve për aktivitetet në internet të fëmĳ ëve. Gjithashtu, fëmĳ ët në këtë 
moshë duhet të kuptojnë se informacionet private nuk duhet të jepen në internet. 
Mosha 15-18 vjeç Fëmĳ ët në këtë moshë pothuajse nuk duhet të kenë kufi zime 
në aspekt të përmbajtjeve, ëebsite-ve dhe të aktiviteteve. Adoleshentët janë mjaft  
të shkathët në përdorimin e internetit. Megjithatë, prindërit, edhe atyre duhet t’u 
caktojnë disa udhëzime themelore për siguri. Duhet t’i kenë në disponim që t’i 
kuptojnë mesazhet e papërshtatshme që i kanë pranuar fëmĳ ët e tyre dhe t’u tregojnë 
se si t’i evitojnë situatat jo të sigurta. Nuk është keq t’i kujtoni fëmĳ ët se cilat të dhëna 
personale nuk duhet të jepen nëpërmjet internetit.
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Shndërrimi i shkollës në një  qendër komunitare

Lorena Mile

Abstrakt

Kjo temë është një përpjekje profesionale për të paraqitur ide, pikëpëmje dhe kërkesa për 
shndërrimin e shkollës në një qendër  komunitare. Nëpërmjet zbatimit të metodologjisë 
kërkimore, të kombinuar me analizën dhe shqyrtimin shkencor të dokumenteve të 
shumëllojshëm, si: ligje, akte nënligjore, standarde, materiale të larmishme dhe shumë 
profesionale, të studiuara dhe të nxjerra nga interneti, që shtjellojnë përvojat perëndimore 
për shkollën si qendër komunitare, mundëson një panoramë të qartë të problemeve, pikave të 
forta dhe sfi dave që i duhen shkollës tonë për të punuar në këtë drejtim. 
Në shkrim jepen dhe fi llesat e funksionimit të shkollës si qendër komunitare në perëndim, 
si dhe përvĳ ohen përvojat e bashkëpunimit shkollë-komunitet në mjedisin arsimor shqiptar, 
pas viteve ’90 të shekullit të kaluar deri në ditët e sotme.Me rëndësi në material gjykoj se janë 
këndvështrimet e larmishme që mbështesin këtë nismë tashmë zyrtare në Shqipëri, ku sipas 
tyre një shkollë e tillë ka më shumë proges dhe arritje në cilësinë e formimit të nxënësve. 
Nëse do të punohet me këtë synim, gjykoj se, shkolla e përmbush mjaft  mirë misionin e 
saj. Duke shqyrtuar përmbajtjen e treguesve të standardeve zyrtare të shkollës si qendër 
komunitare, sugjerohet se për cilët tregues duhet punuar më shumë, pasi përvoja për to është 
e paktë, si dhe nga ana tjetër i jepet rëndësi planifi kimit të qartë nga ana e shkollës për të 
punuar në mënyrë të frytshme për këtë drejtim. 

Fjalë kyçe: shkollë, qendër komunitare, standarde, pikëpamje, model, planifi kim. 

Hyrje

Shpesh fl itet për kulturën demokratike të një institucioni edukimi. Njerëzit në 
përgjithësi e perceptojnë dhe e identifi kojnë kulturën e institucionit vetëm me atë 
çka ata shohin në të, ç’ ka dëgjojnë për të dhe shumë pak mbështeten në atë se çfarë 
marrëdhëniesh ekzistojnë dhe si është bashkëpunimi i aktorëvë të ndryshëm të 
institucionit në fj alë. Kjo mund të ndodhë se, ndoshta, nuk e njohin mirë jetën e 
institucionit nga brenda tĳ  ose mund të jenë paragjykues të qëllimtë. Aq më tepër 
arrihet në mendime përgjithësuese, që mund të jenë të mira dhe negative për 
institucionin, duke u bazuar vetëm në një ngjarje apo raste problematike ose pozitive 
në marrëdhëniet me shkollën, por dhe duke dëgjuar se nga kjo shkollë ka shumë 
fi tues të olimpiadave, të konkurseve të ndryshme, të bursave të studimit ose ka 
tregues të lartë në testime dhe arritje, etj. Nga ana tjetër kur mendon se problemet 
ose përvojat pozitive janë të shuma në këtë rast në institucionin shkollë, ato ç’ka 
vetëm shikohen dhe dëgjohen për shkollën nuk janë tregues realë dhe, aq më shumë, 
të saktë të kulturës që ky institucion përfaqëson.
Në të vërtetë kultura e shkollës si nocion institucional dhe shoqëror nënkupton  
tërësinë e rregullave, normave, sjelljeve, besimeve, vlerave dhe rezultateve që shfaq 
dhe demonstron shkolla. Kultura, në këtë rast, përfaqëson vlerat pozitive që mbart 
shkolla.                                          
Shkollat e këtĳ  shekulli të ri akoma vazhdojnë të jenë nën ndikimin e teorive të 
shekullit të kaluar, të cilat i kanë dhënë asaj pasuri të larmishme që kanë të bëjnë 
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me zhvillimin e kurrikulës, me metodologjitë e mësimdhënies dhe të nxënit, me 
trajnimin dhe formimin e burimeve njerëzore në shkollë, me komunikimin dhe 
partneritetin me prindërit, me arritjet e nxënësve, me etikën që duhet të karakterizojë 
një shkollë e mjaft  faktorë të tjerë, ku përfshihet dhe arkitektura e shkollës, por nga 
ana tjetër shkollat janë institucionet ku zhvillohen dhe ndeshen problemet sociale 
dhe ekonomike. Shumë akte ligjore edhe nënligjore, apo rregulla janë hartuar 
për mbarëvajtjen e jetës në shkollë, por gjithmonë ato janë karakterizuar nga  një 
tendencë burokratike.
Studiuesit sugjerojnë që gjithmonë duhet analizuar kultura e shkollës, nëse dëshiron 
zhvillim të frytshëm të kurrikulës në përputhje me nevojat e nxënësve dhe kjo 
merr shkas nga fakti që shkollat refl ektojnë zhvillimet shoqërore, qëndrimet dhe 
vlerat njerëzore, jo vetëm të fëmĳ ëve-nxënës dhe të stafi t të saj, por ajo pasqyron në 
mënyrë të drejtpërdrejtë dhe të tërthortë kulturën e zonës përreth saj dhe për më 
tepër dhe nevojat reale të komunitetit prindëror të shkollës, i cili ndikon ndjeshëm 
në formimin e nxënësve me aft ësitë dhe mendësitë e duhura, të vërteta, reale dhe të 
konvertueshme drejtpërsëdrejti me profi le të caktuara për formime akademike, por 
dhe me  zanate në tregun e punës.                                                                                                                            
Kjo varësi nga kultura e komunitetit ka bërë që shumë shkolla të ndryshojnë 
metodat pedagogjike, p.sh të ndryshojnë qëndrimet për barazinë midis vajzave dhe 
djemve, të ketë një qëndrim më të ndjeshëm për drejtësinë sociale, gjë që ka sjellë 
dhe konfl ikte midis drejtuesve të shkollave dhe mësuesve, të cilat përfaqësojnë një 
tërësi qëndrimesh, vlerash dhe besimesh krejtësisht të ndryshme. Një rast tjetër 
mund të jenë ndryshimet në proceset e mësimdhënies dhe të nxënit që mësuesit 
ndryshojnë dhe përshtasin herë pas herë në punën e tyre nga kjo varësi dhe ndikim i 
kulturës së krĳ uar. Disa preferojnë mësimin e individualizuar, të tjerë mësimdhënien 
ndërvepruese në grupe  etj. Të gjitha këto lidhje apo bashkëpunime përfaqësojnë 
kulturën e shkollës, e cila ndikon me mënyrën e saj mbi kurrikulën që zbatohet, 
mbi procedurat e hartimit të saj, por dhe në klimën që krĳ ohet brenda dhe atë ç‘ka 
demonstron jashtë saj në komunitet dhe në marrëdhënie e tjera institucionale. 

I.Fillesat e shkollës si qendër komunitare në perëndim, si dhe trashëgimia jonë e 
bashkëpunimit shkollë-komunitet

Fillesat e modelimit të shkollës si qendër e komunitetit nisin në SH.B.A dhe 
nënkuptojnë disa shërbime dhe lehtësira që shkolla ofronte brenda mjediseve të saj 
për prindërit dhe  të interesuar të komunitetit prindëror përreth saj.Një shembull i 
hershëm i saj është krĳ uar që në vitin 1907 në Rochester- Neë York. Departamenti 
i Arsimit i Neë York-ut në këtë periudhë, në bashkëpunim me Universitetin e asaj 
periudhe Ëisconsin-Madison, organizoi një konferencë në vitin 1911 me pjesëmarrje 
të gjerë të specialistëve të edukimit për të trajtuar çështje të shkollës që lidhen me 
tematika që e paraqesin shkollën si një qendër sociale dhe komunitare.
Në vitin 1916, në SH.B.A,  me krĳ imin e Shoqatës “Qendra Komunitare Kombëtare” 
u arrit që në vitin 1918 të përdoret për herë të parë termi “Qendër Komunitare” dhe 
pas këtĳ  viti fi lozofi a e shkollës si qendër komunitare u përvĳ ua dhe u punua shumë 
për t’i shndërruar ato, në të tilla qendra.
Në Mbretërinë e Bashkuar në shumë fshatra dhe qytete, po në këtë periudhë, si në 
SH.B.A, funksiononin shkolla si qendra të komunitetit, në të cilat zhvilloheshin 
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kryesisht, në bashkëpunim me komunitetin, veprimtari sportive dhe artistike.
Ndryshimet e vazhdueshme ekonomike, politike dhe sociale natyrisht ndikuan 
dhe në qëndrimet  dhe krĳ imin e një mentaliteti të vĳ ueshëm që shkollat duhet të 
shërbejnë si qendra komunitare, ku spikat së pari qëndrimi që nëpërmjet shkollës 
si “qendër komuniatre” të edukohet demokracia dhe të kultivohen në mënyrë të 
efektshme te fëmĳ ët, mësuesit dhe prindërit, pra te komuniteti dhe shoqëria në 
tërësi e përgjegjësive të tilla si: pjesëmarrja dhe vendimmarrja në ndërtimin e jetës 
demokratike. Thelbi i kësaj çështje u konsiderua përfshirja e prindërve në jetën e 
shkollës, e cila i referohet dhe pohimit të njohur të Xhon Djuit, i cili thotë se”

“Në nuk kemi vetëm nevojë të edukohemi me demokracinë, por të vendosim 
demokracinë në shkollë” 
Në SH.B.A,  pas viteve ’90, ideja e shkollave si qendra komunitare mori një hov 
të ri, duke u pasuruar me ide të reja, me përvoja dhe praktika të shumëllojshme 
të bashkëpunimit shkollë-komunitet, të cilat bazoheshin fort në kontekstin real 
të situatës së shkollës, por dhe të problemeve sociale, ekonomike dhe kulturore 
që përfaqësonte komuniteti përreth saj. Në vitin 1992 organizata “Ndihmë për 
fëmĳ ët” punoi dhe prezantoi për herë të parë një shkollë të shndërruar si qendër 
komunitare, si një model i ri për të cilin ishte punuar gjatë dhe me një konsulencë 
shumë profesionale.Kjo shkollë ishte publike, e përzgjedhur nga shkollat e Neë 
York-ut.Po kjo organizatë krĳ oi dhe Qendrën Kombëtare të Shkollave Komunitare, 
e cila mbështeti shumë shkolla publike për respektimin dhe mbrojtjen e të drejtave 
të fëmĳ ës, të ndërlidhura  me trajnime, konsultime dhe forma të tjera të ndihmës 
profesionale që zhvillonin inisiativat e elementëve të shkollës si qendër komunitare. 
Që nga vitit 1994 kjo Qendër vĳ on të mbështesë shumë shkolla me këtë  projekt. 
 Kështu, në vitin 2003, kemi një kulmim të mbështetjes zyrtare për shkollat si qendra 
komunitare, pasi  “Koaliconi për Shkollat si Qendra Komunitare” ( organizatë 
shumë e njohur në Amerikë) në bashkëpunim dhe me mbështetje të Departamentit të 
Edukimit në Ëashington D.C, përmes një dokumenti të njohur dhe zyrtar, të quajtur: 
“Shkollat si Qendra Komunitare” (Një udhëzues për qytetarët, për planifi kimin dhe 
shndërrimin e shkollës në qendër komunitare) paraqet gjashtë parimet kryesore, 
të cilat u refl ektuan dhe në standardet kombëtare për partneritetin shkollë-familje 
të vitit 2009, mbi të cilat punohet dhe sot për ta shndërruar një shkollë si qendër 
komunitare, të tilla si:

1.Mjedisi i shkollës duhet të stimulojë mësimdhënien dhe të nxënët, si dhe t’u përgjig-
jet   nevojave të nxënësve                                                                                                                       
 2.Mjedisi i të nxënit duhet t’i shërbejë dhe komunitet
it                                                                    3.Mjedisi i të nxënit të shkol-
lës duhet të mbështesë planifi kimin dhe përfshirjen e interesave të komunitet
it                                                                                                                                                    
4. Mjedisi i të nxënit duhet të refl ektojë shëndët, siguri dhe besim                                                             
5. Mjedisi i të nxënit duhet të mundësojë përdorimin e materialeve dhe të teknologjive 
mësimore, si dhe për të gjitha burimet e domosdoshme për të nxënët                                                                                 
6. Mjedisi i të nxënit duhet të jetë i përshtatshëm dhe fl eksibël në funksion të veprim-
tarive mësimore

Në këtë udhëzues citohen dhe disa rezultate të pritshme për synimet e shkollës, nëse 
ajo shërben si qendër e frytshme, komunitare patjetër që do të arrĳ ë të ndryshojë 
veten dhe komunitetin përreth saj në katër drejtime/fusha kryesore, të tilla si:
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1.Të nxënët.                                                                                                                                          
Nxënësit  demonstrojnë arritje domethënëse në fushat kurrikulaare të studimit, por dhe 
në drejtim të zhvillimit social të tyre. 

2.Marrëdhëniet mësues-prindër.                                                                                           
  Marrëdhëniet mësues-prindër janë të ngushta dhe kënaqësia që merr mësuesi nga ky 
bashkëpunim është shumë i lartë.Kjo gjë është shumë pozitive jo vetëm për mjedisin e 
shkollës, por dhe për mbëshetjen e gjerë të komunitetit.

3.Angazhimi i familjes.                                                                                                                      
Familjet demonstrojnë një stabilitet më të madh në bashkëpunimin me shkollën.Prindërit 
komunikojnë më shpesh me mësuesit dhe janë më shumë të përfshirë në aktivitetet e 
shkollës, duke demonstruar një sens më të lartë të përgjegjëssië ndaj suksesit të të nxënit 
për fëmĳ ët e tyre.

4.Komunitet vital.                                                                                                                                   
Përreth fqinjëve të komunitetit të shkollës dhe familjeve të tyre  krĳ ohet siguri dhe rritet 
krenaria  e komunitetit për shkollën e saj. Arrihet një raport më i mirë bashkëpunimi 
midis nxënësve që kanë lindur aty me nxënësit e ardhur.Shkollat punojnë në mënyrë më 
intensive për përmbushjen e synimeve të saj.

II.1.Përvĳ im i përvojave shqiptare për bashkëpunimin shkollë-komunitet pas 
viteve ’90 të shekullit të kaluar e deri më tani

Në Shqipëri shkolla tradicionalisht ka dëshiruar një bashkëpunim me prindërit 
e fëmĳ ëve-nxënës. Kjo është demonstruar kryesisht përmes takimeve mujore, 
lajmërimeve ose pjesëmarrjes së prindërve në veprimtari të rëndësishme të saj. Në 
të vërtetë bashkëpunimi shkollë-komunitet prindëror në përvojën e krĳ uar dhe në 
atë që aktualisht demonstrohet në kulturën e shumicës së shkollave ende mbetet një 
marrëdhënie kryesisht informuese, që nënkupton informimin që mësuesit kujdestarë 
u japin prindërve për rezultatet, sjelljen dhe arritjet e fëmĳ ëve-nxënës. Kjo është një 
marrëdhënie tipike, sunduese, në këtë bashkëpunim, e cila vĳ on edhe në ditët e sotme. 
Ka raste të ekzistencës së formave të tjera, më aktive të bashkëpunimit, si pjesëmarrje 
e prindërve në veprimtaritë jashtëshkollore, të cilat e ofrojnë më shumë komunitetin 
në këtë marrëdhënie. Këshilli i Prindërve gjithnjë ka ekzistuar si kërkesë ligjore për 
shkollën. Diku krĳ oheshin dhe funksiononte, por në shumë raste mbetej në letra.
Kontributi i këtĳ  organizmi gjithnjë ishte në kuadrin e ankesave që bënin fëmĳ ët-
nxënës dhe diskutoheshin nga ky këshill, i cili nuk kishte asnjë kompetencë apo rol 
vendimmarrës.                                                                                                                                     
Gjatë viteve 1995-2001 inisiativat arsimore që ndërmori Projekti për Zhvillimin e 
Arsimit në Shqipëri (AEDP - Projekti për Zhvillimin e Arsimit në Shqipëri) mbështetur 
nga “Soros” ishte dhe nisma për përfshirjen e komunitetit të prindërve në jetën e 
shkollës.Përmes këtĳ  projekti dhe disa miniprojekve të zhvilluara në disa shkolla 
të ndërtuara nga ky organizëm në Tiranë, Vlorë, Rrogozhinë, Paskuqan, Belsh etj, u 
zhvilluan shumë aktivitete që mundësuan  që:
1-Prindërit të merrnin pjesë aktivisht në jetën e shkollës duke kontribuar në 
përmirësimin e mjediseve fi zike si lyerje, ruajtje të pronës së shkollës, në kujdesin 
ndaj mjedisit natyror duke mbjellë pemë, lule, duke bërë lulishte të vogla, duke 
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ndihmuar në përgatitjen e mjeteve mësimore, etj ndihma specifi ka sipas nevojave të 
shkollës.
2-Kultura e bashkëpunimit shkollë-komunitet, e parë në këtë këndvështrim, 
sidomos në shkollat e zonave rurale linte për të dëshiruar ndaj,  projekti “AEDP”, 
në disa zona rurale zbatoi projektin e minikredive, që nënkuptonte atë që duke 
mbështetur fi nanciarisht bizneset fermere të familjeve në fshat,vinte si kusht që 
ata të kryenin disa veprimtari në ndihmë të shkollës që kishin të bënin kryesisht 
me ruajtjen e pronës së shkollës; me mbështetjem me një vakt ushqim e nxënësve-
braktisës të shkollës sidomos atyre të komuniteteve rome/egjiptiane dhe familjeve 
me vështirësi ekonimike, të cilët vĳ uan të frekuentojnë; me ndihmën që prindërit 
duhet të jepnin për mirëmbajtjen e mjediseve fi zike efi zike dhe kontribute për mjetet 
mësimore.Në disa shkolla u arrit që dhe prindërit të përfshiheshin në orë mësimore, 
duke bashkëpunuar me mësuesit dhe nxënësit gjatë zhvillimit të veprimtraive të të 
nxënit. U botua nga “AEDP” në vitin 2001 dhe një material i titulluar “Përfshirja e 
prindërve në jetën e shkollës: rekomandime për një partneritet të sukseshëm shkollë-
familje-komunitet”. Një kontribut të vyer për këtë çështje në këto vite ka dhënë dhe 
organizmi Catholic Relief Services “CRS” i mbështetur nga “AEDP” në zbatimin e 
ideve të reja dhe të teknikave të frytshme të partneritetit shkollë-komunitet, si dhe në 
evidentimin e përvojave të sukseshme perëndimore që kanë të bëjnë me përfshirjen 
prindërore në çështje të menaxhimit të kurrikulës, të burimeve njerëzore  dhe në 
përgjithësi të jetës shkollore. 
3-Edhe Instituti i Studimeve Pedagogjike, sot Instituti i Zhvillimit të Arsimit (IZHA) 
në periudhën 2000-2004 i trajtoi këtë tematika duke publikuar në revistën pedagogjike 
shumë artikuj të vlefshëm për përfshirjen aktive të prindërve në jetën e shkollës dhe 
anasjelltas shkolla të mbështesë nevojat e komunitetit.Në këtë kohë u botua dhe një 
udhëzues i posaçëm për prindërit, i titulluar “Si të ndihmojmë fëmĳ ën të mësojë”, 
i cili paraqet pikëpamje, përvoja dhe instruktime për ndihmën që prindërit duhet 
të japin për zhvillimin tërësor të fëmĳ ës së tyre, në kushtet e shtëpisë. Nisma dhe 
projekte të tjera për këto çështje, por jo të koordinuara dhe sporadike për këtë çështje 
u zhvilluan dhe nga OJF  të edukimit, të cilat janë mbështetur kryesisht nga programi 
i arsimit bazë në  UNICEF, si dhe janë zhvilluar nga organizata “Save the Children”, 
organizata “Qendra për Arsim Demokratik” dhe “Shoqata e Edukimit”.
4. Inspektorati Kombëtar i Arsimit Parauniversitar (IKAP) i krĳ uar në vitin 2010 dhe 
pas tri vitesh krĳ imi, i emërtuar Inspektorati Shtetëror i Arsimit (ISHA),  publikoi në 
vitin 2011 udhëzuesin zyrtar për inspektimin dhe vlerësimin e brendshëm të shkollës. 
Në këtë material preken shumë çështje që lidhen me elemente të shkollës si qendër 
komunitare. Ato kanë të bëjnë me përfshirjen e prindërve në zhvillimin e kurrikulës 
si: përzgjedhja e lëndëve dhe fushave kurrikulare të studimit për fëmĳ ët, kontributi 
në hartimin dhe zhvillimin e planit vjetor, të moduleve lëndore dhe profesionale, të 
projekteve kurrikulare dhe shërbimit komunitar. Komuniteti prindëror ka vendin e 
tĳ  dhe në çështje të tilla si: detyrat e shtëpisë; mjetet dhe baza didaktike mësimore; 
krĳ imi i një klime pozitive në shkollë, që gjen vend në tema të lidhjes së shkollës 
me prindërit  dhe komunitetin, lidhjes së shkollës me institucionet e tjera, grupet 
e interesit dhe OJF-të. Kujdesi ndaj fëmĳ ës-nxënës është një fushë tjetër që kërkon 
doemos kontributin e prindërve dhe ai preket në elemente të kujdesit për fëmĳ ët 
që kalojnë nga kopshti në shkollë; kujdesit për këshillimin e karrierës së nxënësit; 
kujdesit  për procesin e të nxënit; kujdesi për nxënësit me nevoja të veçanta; rolin e 
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veprimtarive ekstrakurrikulare etj. Padyshim që fusha prioitare, ku bashkëpunimi i 
prindërve është domethënës, mbetet menaxhimi i shkollës, në të cilin përfshirja dhe 
vendimmarrja e prindërve është zyrtare dhe kontributi i tyre ndjehet në hartimin 
dhe zhvillimin e planeve zhvillimore të shkollës, të tilla si: plani afatmesëm dhe 
plani vjetor i shkollës, vlerësimi i brendshëm i shkollës, menahximi fi nanciar, 
gjithëpërfshirja dhe puna në ekip.
5-Për më tej, Ministria e Arsimit dhe Sportit (MAS),  sipas programit zyrtar të Qeverisë 
së dalë pas zgjedhjeve të qershorit 2013, deklaroi zyrtarisht që një nga përparësitë e 
saj është dhe shndërrimi i shkollave në qendra komunitare, duke arritur deri më tani 
që të hartojë dhe miratojë zyrtarisht “Standardet e shkollës si qendër komunitare” 
(SH.Q.K).
Standardet e shkollave si qendër komunitare përfshĳ në 5 fusha të tilla si:

1-Sigurimi i arsimit cilësor për çdo nxënës
2-Sigurimi i mirëqënies sociale, emocionale, shëndetsore të nxëënsve
3-Angazhimi dhe zhvillimi i komunitetit
4-Vendimmarrja e përbashkët
5-Gjithpërfshirja dhe respektimi i diversitetit.

Fushat detajohen në standarde dhe tregues që plotësojnë në imtësi karakteristikat e 
një shkolle si qendër komunitare.
Nga analiza e treguesve zyrtarë të shkollës komunitare identifi kojmë se janë gjithsej 
5 fusha, 22 standarde dhe 149 tregues. Nga studimi i tyre gjykoj se treguesit janë të 
shumtë dhe e detyrojnë shkollën, jo pak, që një pjesë të mirë të kohës së punë së saj 
të merret vetëm me këtë tematikë.

• A mundet shkolla jonë të përfshihet në plotësimin e gjithë treguesve të “SH.Q.K”?                               
Kjo pyetje të mundëson një refl ektim të thellë, kur analizon treguesit e SH.Q.K-së me 
synimet që ka shkolla, kur kjo e fundit së pari ka synim cilësinë e të nxënit dhe arritjet/
rezultatet e nxënësve.       
• A ekziston kultura e duhur e punës që treguesit e shkollës si qendër komunitare të 

harmonizohen me rezultatet/ pritshmëritë e nxënësve konform kërkesave të kurrikulës 
zyrtare?                                         

Këto janë mjaft  sfi da për t’u përballuar me profesionalizëm dhe me kulturë pune.
Nga një këndvështrim tjetër i standardeve të SH.Q.K mendoj se treguesit që lidhen 
me atë që shkolla vetë duhet të realizojë me stafi n e saj mësimor, me stafi n mbështetës, 
me organizmat e saj të brendshëm e ka të mundur që t’i arrĳ ë dhe përmbushë në 
pjesën më të madhe të tyre, sepse ekziston një kulturë e menaxhimit për to që lidhet 
kryesisht me hartimin e planit vjetor të shkollës, me menaxhimin e kurrikulës me 
zgjedhje etj, ndërsa treguesit që u takojnë fushave dhe standardeve, të cilët lidhen 
më shumë me atë çfarë shkolla ofron dhe mbështet për komunitetin, por dhe disa 
forma përfshirjeje të prindërve në jetën e shkollës, i konsideroj një risi dhe sfi dë që 
kanë nevojë për t’u mbështetur nga ekipe të specializuara dhe me projekte konkrete 
zhvillimi.  
Të tillë janë 20 tregues që u takojnë 8 standardeve të shkollës si qendër komunitare, 
që kanë të bëjnë me përfshirjen e prindërve në procesin mësimor dhe në veprimtaritë 
jashtëkurrikulare, për përmbushjen e nevojave dhe interesave të nxënësve, ku 
kërkohet përfshirja aktive e tyre në hartimin dhe zhvillimin e kurrikulës brenda dhe 
jashtë orës mësimore, në proceset e mbikëqyrjes dhe vlerësimit të arritjeve të shkollës, 
si dhe aspekte të tjera të përfshires prindërore që kanë të bëjnë me vullnetarizmin 
e prindërve në jetën e shkollës.  Një rol i ri, gjithashtu, i jepet shkollës për të ofruar 
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shërbime edukimi, formimi dhe zhvillimi për komunitetin, me anë të kurseve ose 
veprimtarive të ndryshme sociale, psikologjike duke repektuar gjithnjë diversitetin 
kulturor. Nga ana tjetër kërkohet që të ketë një zhvillim të përbashkët shkollë-
komunitet dhe të veprimtarive të dyanshme, si dhe për gjetjen në forma të ndryshme 
të fi nancave të duhura për të tilla bashkëpunime.

III. Mbështetje për krĳ imin e shkollave si qendra komunitare

Krĳ imi i shkollës si qendër komunitare nënkupton një proces të gjatë dhe aktiv, i cili 
kërkon  gjithëpërfshirje jo vetëm të stafeve të shkollave, por dhe të të gjithë grupeve 
të interesuara për të si: prindër, burime njerëzore të qeverisjes lokale, të organizmave 
të ndryshëm që kanë lidhje me edukimin dhe që veprojnë në komunitet. Nëse shkolla 
njeh mirë dhe ka të analizuar në detaje gjendjen e komunitetit, të dhënat sociaale, 
ekonomike, nevojat dhe interesat për zhvillim të tĳ , atëherë ky është një tregues i 
një kulturë të lartë, njohjeje të popullatës dhe problemeve të saj përreth shkollës, 
gjë që mundëson një bashkëpunim të shkollës me komunitetin.Nëse shkolla nuk ka 
këtë njohje është shumë e vështirë që të pretendohet për një partneritet të shpejtë 
midis tyre. E parë në këndvështrimin e standardeve zyrtare të shkollës si qendër 
komunitare, të miratuara nga MAS-i, rezulton se shkolla duhet të ndërmarrë një 
sërë planifi kimesh dhe veprimtarish për të plotësuar jo vetëm misionin, synimet, 
objektivat si institucion, por dhe për të zbatuar dhe për të zhvilluar veprimtari të 
frytshme që përfshĳ në prindërit, për të mundësuar kështu shërbime të dyanshme 
shkollë-komunitet. Ky bashkëpunim nuk është një qëllim në vetvete, përkundrazi  
fi lozofi të bashkëkohore dhe praktikat e mira të edukimit, të partneritetit shkollë-
komunitet, tregojnë se kjo marrëdhënie ndikon në cilësinë e shërbimit që ofron shkolla 
dhe  po ashtu, aq më shumë, komuniteti beson shumë në vlerat dhe dimensionin që 
mbart shkolla.Ky bashkëpunim e bën shkollën më cilësore, më profesionale, ndërsa 
nga ana tjetër shkolla mbështet dhe nevojat reale të familjeve, të të rriturve dhe të 
komunitetit përreth saj. 
Shndërimi i shkollës në qendër komunitare kërkon një përgatitje të mësuesve të 
rinj, si dhe një trajnim profesional të mësuesve dhe drejtuesve të shkollës në punë, 
por dhe të prindërve.Kanë fi lluar të zbatohen ide dhe praktika shpresëdhënëse 
nga UNICEF dhe “Save the Children” më disa zona të vendit. MAS-i ka nisur të 
punojë me DAR/ZA-të për  krĳ imin e shkollave-pilot, por është e nevojshme 
që kurrikulat e formimit universitar të mësuesve të rinj të prekin dhe trajtojnë 
çështjë te tilla.Një shembull i mirë është universiteti “Marin Barleti”, në të cilin 
ofrohen dhe studime të nivelet doktoraturë për komunitetin dhe përfshirjen 
e familjes në çështjet e edukimit në bashkëpunim me Universitetin amerikan 
“Clemson”.                                                                                                                                             
Mendoj se për kontekstin tonë të shkollës, ne arrĳ më sukses në shndërrimin e saj si 
qendër komunitare, atëherë kur shkolla do të përmbushë:
1-Përfshirje të prindërve me kontribute të drejtpërdrejta me pjesëmarrje aktive në organizmat 
vendimmarrës të shkollës, në orët mësimore, në zbatimin e kurrikulës, në ekipe pune për 
të identifi kuar treguesit e performancës së shkollës, në takime të ndryshme pune dhe në 
veprimtari të shumëllojshme, të cilat do të jenë shërbime vullnetare.
2-Mbështetje të popullatës prindërore dhe të të rriturve të komunitetit me shërbime të 
ndryshme që shkolla dhe mjediset e saj kanë mundësi t’i ofrojnë, me veprimtari dhe projekte 
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të përbashkëta zhvillimi që ndikojnë në cilësinë e jetës së komunitetit, me bashkëpunime që 
ndikojnë drejtpërdrejt në cilësinë e të të nxënit të fëmĳ eve-nxënës. 
Shkollat duhen mbështetur në këtë rrugë të gjatë dhe me plot sfi da.Së pari atyre u 
duhet një planifi kim i qartë dhe të studiuar.Më poshtë paraqitet një model-planifk imi 
për shkollën si qendër komunitare, mbështetur në një model amerikan.
Hapa për ta shndërruar shkollën si qendër komunitare

• PLANIFIKIMI
1. Inicioni një proces planifi kimi 
2. Hartoni një plan të zbatueshëm me veprimtari që lidhen organikisht me standardet e 

SH.Q.K 
3. Planifi koni veprimtari që mund t’i realizoni
4. Siguroni fi nanca të domosdoshme për zbatimin e planit
5. Identifi koni burimet njerëzore të afta që mund të kontribuojnë për këtë proces
6. Krijoni ekipe pune që do të punojë për këtë proces
7. Organizojeni punën, duke e udhëhequr nga një ekip drejtues

• PËRFSHIRJA
1. Përfshini  nxënësit
2. Përfshini prindërit
3. Përfshini mësuesit
4. Përfshini bizneset që kanë lidhje të drejtpërdrejta ose të tërthorta me shkollën
5. Përfshini qytetarë që janë fi gura të shquara të komunitetit të shkollës
6. Përfshini organizatat e ndryshme të komunitetit dhe të organizmave të qeverisjes 

lokale 
7. Përfshini Bordin e shkollës dhe institucionet arsimore lokale

• ZBATIMI 
1. Ndërtoni një të kuptuar të përbashkët, të vlerave që duhet të ndani dhe të vizionit që 

duhet të përmbushni
2. Mbështetni nevojat reale të nxënësve
3. Mbështetni burimet njerëzore profesionale 
4. Identifi koni dhe rekomandim përmriësime të vijueshme
5. Komunikoni me komunitetin e gjerë të shkollës me anë të formave të ndryshme 

(takime, kontakte on-line, postera, njoftime në mediet lokale, në festa lokale, etj)
6. Ndiqni hapat e zhvillimit të veprimtarive të planifi kuara
7. Mbikqyrni dhe raportoni gjithnjë midis ekipeve përgjegjëse të këtij procesi.
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Profesioni i mësuesit dhe reduktimi i stresit gjatë punës

Blerta Liko

Abstrakt

Pas viteve 90 të shekullit që lamë pas, vizioni i arsimit në Shqipëri ka pasur si synim ndërtimin 
e një shkolle me në qendër nxënësin dhe përmirësimin e cilësisë së punës së mësuesit 
(Haxhiymeri dhe Mita, 2014). Mësuesit kanë përgjegjësinë për të edukuar brezin e ardhshëm; 
ata luajnë rol kryesor në procesin e mësimdhënies dhe në arritjet e nxënësve. Po ashtu, ata 
kanë role dhe përgjegjësi të shumta: mësimdhënës,administratorë, vëzhgues, këshilltarë etj. 
Edhe pse profesioni i mësuesit shpesh interpretohet si një profesion “i lehtë”, studiuesit e 
konsiderojnë atë si një nga profesionet më të vështira, duke e krahasuar me atë të mjekut, të 
policit, si dhe me profesione të tjera të shërbimeve sociale (Johnson, Cooper, Cartëright dhe 
të tjerë,2005).
Numri i madh i roleve dhe përgjegjësive që mësuesit përballojnë në shkollëmund të studiohet 
mbi bazën e teorive psiko-sociale që vlerësojnë marrëdhëniet midis mësimdhënësit dhe 
mjedisit shkollor, si faktorë të rëndësishëm që ndikojnë në cilësinë e edukimit të nxënësve, si 
dhe në rrugëtimin e tyre drejt dĳ es dhe një të ardhmeje të kënaqshme. Problematika e këtyre 
marrëdhënieve lidhet me konceptet bazë që studiohen në literaturën bashkëkohore: stresi i 
mësuesit, konsumimi nga puna dhe kënaqësia e profesionit.

Fjalët kyce : mësues, profesion, stres, menaxhim, shkollë.

Hyrje

Shkolla është parë si mjedis stresues pune si fi zikisht, ashtu dhe psikologjikisht. 
Mësuesit në punën e përditshme përjetojnë nivele të larta të stresit, i cili, i kombinuar 
me emocione negative, si zemërimi, frika dhe ndjenja i të qenit i pafuqishëm zhvillojnë 
“sindromën e stresit”. Kjo bën që ata ta kenë të vështirë çlodhjen në kohën e lirë. 
Lodhja e vazhdueshme ndikon negativisht në shëndetin dhe në mirëqenien tyre. 
Shumica e mësuesve, si rezultat i “sindromës së stresit” ndërpresin marrëdhënit 
ndërpersonale dhe kjo ndikon negativisht në jetën e tyre personale dhe familjare .
Përveç këtyre ndjenjave, mungesa e mbështetjes për punën e tyre nga drejtuesit, bën 
që shumica e mësuesve të dështojnë në përpjekjen për t’u kujdesur për shëndetin 
dhe sigurinë e tyre.
Mungesa e burimeve fi nanciare për materiale të mjaft ueshme; mungesa e klasave 
dhe pajisjeve; zhurma e mjedisit; ajrimi i pamjaft ueshëm; problemet me higjienën 
dhe sigurinë janë vetëm disa nga kushtet e këqĳ a të punës. Këto janë shoqëruar 
me mungesën e kohës dhe ngarkesën e punës jashtë mundësisë së kohës reale, 
dokumentet e tepruara dhe detyrat administrative, mungesa e personelit, dhe 
hierarkia e fortë administrative me mungesë të mbështetjes për mësuesit. Kombinimi 
i këtyre faktorëve krĳ on mjedis pune që ul moralin dhe shton mungesën e 
solidaritetit. Shpesh mësuesit përjetojnë izolim të madh, duke qenë të vetëm përballë 
klasës së tyre. Kjo shkakton stres për shkak se këto ndjenja bien ndesh me ambiciet 
personale të mësuesve dhe qëllimet për përmbushjen e punës e tyre në përpjekje për 
të siguruar një arsim cilësor. Pra, mësuesit janë lënë në kushte të papërshtatshme dhe 
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pa mbështetje.
Stresi i mësuesit ka lidhje me procesin e mësimdhënies, me marrëdhëniet e tĳ  
me nxënësit, me kolegët, me prindërit, me komunitetin dhe me investimin e tĳ  
në rastet kur nuk ka rezultat pozitiv. Kërkesat dhe detyrimet e shkollës shpesh i 
tejkalojnë burimet përballuese në dispozicion ose shkolla ka mungesë burimesh 
për të mbështetur punën e mësuesit. Komiteti Europian i Sindikatës së Arsimit, 
në bashkëpunim me Edukimin Ndërkombëtar (EI) dhe Organizatën Botërore të 
Shëndetit (ËHO) (ETUCE, 2003), si shkaqe kryesoretë stresit për mësuesit theksojnë 
ngarkesën nga puna, mbingarkimin me përgjegjësi, rritjen e numrit të nxënësve për 
mësues, sjelljen e papranueshme të nxënësve,
menaxhimin e keq të shkollës, fondet e pamjaft ueshme për arsimin dhe atmosferën 
e papërshtatshme në shkollë. Ndikim më të ulët në stresin e mësuesit europian 
kanë statusi i ulët i profesionit, frika nga konfl  iktet, paga e ulët, frika nga vlerësimi, 
mungesa e mbështetjes sociale, mungesa e stabilitetit dhe e sigurisë në punë, si dhe 
mungesa e karrierës.

1. Profesioni i mësuesit

Tashmë, në shekullin e 21-të, mësuesit po përballen me më shumë kërkesa sesa 
mësimdhënësit e epokave të mëparshme. Në sistemet shkollore të shoqërive 
moderne, mësimdhënësit kanë përgjegjësinë kryesore për të transmetuar njohuri 
për gjeneratën e ardhshme të punëtorëve dhe qytetarëve. Mes profesioneve që japin 
dĳ e dhe njohuri, mësimdhënia konsiderohet një proces i komplikuar dheme shumë 
kërkesa. Për ta kryer këtë punë në mënyrë të kënaqshme, mësuesit duhet të zotërojnë 
ndryshime në përmbajtjen e lëndës dhe në pedagogjinë e edukimit, të zhvillojnë të 
kuptuarit empatik me grupet e ndryshme të nxënësve dhe të kryejnë një
shumëllojshmëri rolesh të tjera të ndërlikuara. Sipas Halloëell-it (2010), për shtatë 
orë në ditë, profesioni i mësuesit kërkon vëmendje dhe gatishmëri të vazhdueshme 
e të plotë. Nuk ka asnjë mënyrë për të parashikuar me saktësi se si do t’i përgjigjen 
planit mësimor nxënësit e një klasë me 25 – 30 individë. Kjo “mungesë e kontrollit në 
planifi  kim e tejkalon kapacitetin (e trupit) për t’u qetësuar dhe për të pushuar për 
rikuperim të vetvetes. Gjatë punës mësuesi nuk ka kohë të marrë asfrymë, për shkak 
se vazhdimisht i duhet të jetë vigjilent, si fi zikisht edhe mendërisht .
Karakteristika të veçanta të mësuesit si, arsimi, eksperienca në shkollë, gjinia, mosha, 
përbëjnë faktorët bazë që ndikojnë në edukimin e nxënësve, si dhe në rrugëtimine 
tyre drejt dĳ es dhe një të ardhmeje të përkryer. Gjithashtu, perceptimet e mësuesit, 
lidhur me qëllimet e edukimit, procesin e mësimdhënies, mënyrën se si ai i përballon 
nxënësit, rolin e mësimdhënësit, në përgjithësi, ndikojnë drejtpërdrejt në progresin 
që bëjnë nxënësit në shkollë. Arsimimi i mësuesit është një discipline që përfshin 
shumë aspekte dhe shumë drejtime, të cilat nuk janë përcaktuar qartë dhe nuk kanë 
një identitet të caktuar.
Një nga problemet është mungesa e trajnimit formal për mësuesit. Me fj alë të tjera, 
mësuesi duhet t’i identifi kojë objektivat personale dhe profesionale dhe t’i përshtatë 
ato në procesin e mësimdhënies, duke punuar me ndërgjegje dhe përgjegjësi. 
Aktualisht, mësuesi duhet të ketë niveltë avancuar arsimimi, por dhe kualifi  kim në   
fushën kërkimore dhe pedagogjike, në mënyrë që të integrojë teorinë me praktikën.
Problemi i arsimit, i kualifi  kimit dhe i trajnimit të mësuesit lidhet me identitetin 
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profesional, si ndjenjë e tĳ  që i përket këtĳ  profesioni, dhe identifi kohet me të . Identiteti 
profesional përmban dy komponentë bazë: mënyrën sesi mësuesi e percepton veten 
si mësues, si dhe ato aspekte që mësuesi i konsideron të rëndësishme në punën dhe 
jetën e tĳ , në bazë të përvojave personale dhe të sfondit individual. Perceptimi i 
identitetit profesional ndikon në vetëdĳ en e aft ësive të mësuesit dhe, në një masë 
të madhe, përcakton se si mësuesit vazhdojnë të studiojnë, si zhvillohen në mënyrë 
profesionale, cili është qëndrimi i tyre ndaj ndryshimeve dhe reformave në arsim.
Studimet mbi ndikimin e moshës në mësimdhënie tregojnë lidhje të rëndësishme me 
efektivitetit e mësuesit. Sipas mendimit të nxënësve më efektivë në klasë, mësuesit 
në moshë të mesme janë më të motivuar dhe me më shumë aft ësi komunikimi. Nga 
ana tjetër, mësuesit e vjetër u vlerësuan me aft ësi më të ulëta në mësimdhënie, në 
krahasim me mësuesit e rinj apo ata të moshës së mesme. Eksperienca e mësuesit, 
veçanërisht në vitet e para në shkollë, duket se ka një ndikim të vogël pozitiv në 
arritjet e nxënësve në shkollë. 
Lidhur me gjininë e mësuesit, të dhënat janë kontradiktore. Disa studime tregojnë 
se mësuesit femra ndikojnë pozitivisht në përparimin e nxënësve femra, kurse të 
dhëna nga kërkime të tjera studimore nuk zbulojnë lidhje të gjinisë me efektivitetin 
në shkollë. Në një masë të madhe, mundësia e shkollës dhe e mësuesit për të qenë 
efektivë varet nga kushtet e punës që “karakterizojnë aft ësinë e një institucioni për 
t’i motivuar individët të angazhohen në veprimtari kolektive . Disa studiues kanë 
hulumtuar aspekte konkrete të kushteve të punës, si burimet materiale dhe lehtësitë 
në punë (për shembull, komforti fi zik), kohën për përgatitjen ditore, si dhe kohën 
për zhvillimin professional. Të dhënat tregojnë se kushtet e punës ndikojnë në 
kënaqësinë që të jep puna dhe nga rezultatet e shkollës .Kushtet e punës lidhen edhe 
madhësinë e klasës e të shkollës.
Madhësia e klasës përcaktohet nga numri i nxënësve që ka një mësues në një moment 
të caktuar. Drejtuesit e shkollave, mësuesit dhe prindërit, por dhe studiuesit besojnë 
se numri i nxënësve në klasë ndikon në cilësinë e mësimdhënies dhe në arritje të 
larta, pasi kontribuon në përmirësimin e kontakteve të mësuesve me prindërit dhe 
nxënësit. Megjithatë, arritjet e nxënësve në shkollë lidhen me përgatitjen e mësuesit, 
si një aspekt i rëndësishëm i mësimdhënies. Kjo lidhje manifestohet në dy aspekte: 
Së pari, pakësimi i nxënësve në klasë mund të sjellë përmirësime në mënyrën e 
mësimdhënies me vlerësime më të shpeshta, me më shumë detyra me shkrim, me më 
shumë diskutime dhe me më shumë ndihmë individuale për nxënësit. Si rrjedhim, 
numri i nxënësve në klasë mund të këtë ndikim jo të drejtpërdrejtë në cilësinë e 
mësimdhënies. 
Së dyti, edhe në rastin kur mësuesit nuk e ndryshojnë cilësinë e mësimdhënies, 
praktikat që përdor mund të kenë më shumë sukses në klasat me pak nxënës. 
Nxënësit mund të jenë më të vëmendshëm në një klasë të tillë. Në mënyrë të 
ngjashme, udhëzimet e mësuesve në grupe të vogla nxënësish janë më efektive dhe 
mbikëqyrja është më e madhe.

2. Kurrikula e re dhe vështirësitë e mësuesve në aplikimin e saj

Koncepti i kurrikulës përfshin një program që shkolla ofron për nxënësit, dhe që 
përfshin: tekstet, pedagogjinë dhe të mësuarin. Përmbajtja dhe qëllimet e kurrikulës 
janë bërë objekt debati në shumë studime. Mbi bazën e studimeve kryesore vihen 
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re pesë orientime që lidhin rolin e mësuesit me kurrikulën : racionalizmi akademik, 
proceset njohëse, rindërtimi social, vetaktualizimi dhe proceset teknologjike. Këto 
orientime përcaktojnë mënyrat, me të cilat mësuesi trajton përmbajtjen dhe qëllimet 
e kurrikulës, rolin që luan në shkollë, metodat e mësimdhënies, aktivitetet mësimore, 
por edhe kriteret e vlerësimit të përparimit të nxënësve.
Racionalizmi akademik lidhet me konceptimin e rolit dhe të vlerës së disiplinave të 
ndryshme në shkollë. Nga ana teorike, racionalistët akademikë besojnë se kurrikulat 
duhet të transmetojnë njohuri objektive për brezat e ardhshëm, mbi bazën e lëndëve 
të caktuara. Kurrikula është ekskluzivisht udhëzuese dhe e centralizuar. Orientimi 
i kurrikulës mbi bazën e proceseve njohëse thekson strategjitë e mësimdhënies, që 
kanë si qëllim t’i ndihmojnë nxënësit të dinë si të mësojnë, si dhe ofron mundësi për 
të përdorur e për të forcuar shumëllojshmërinë e aft ësive intelektuale që nxënësit 
posedojnë. Orientimi i kurrikulës sipas racionalizmit social ka si qëllim t’i lidhë të 
nxënit në shkollë me jetën e vërtetë, të zhvillojë ndërgjegjen kritike të nxënësve, 
në mënyrë që ata të bëhen të vetëdĳ shëm për problemet reale të shoqërisë, si me 
drejtim vetaktualizimin e nxënësit e lehtëson procesin e mësimdhënies, pasi tregon 
ndjeshmëri, kupton ndjenjat e nxënësve, shpreh mirëkuptim dhe krĳ on mundësi të 
barabarta për sukses të çdo nxënësi. Në përgjithësi, ky program i ndihmon nxënësit 
për të arritur potencialin e tyre maksimal, duke ofruar sigurinë e mendimit të lirë, si 
dhe duke u bazuar në nevojat e tyre vetjake.
Orientimi teknokrat i kurrikulës jep prioritet të lartë në detajimin e objektivave të 
programit, në konceptimin e temave mësimore, në vlerësimin e nxënësve dhe, në 
përgjithësi, në zbatimin e kurrikulave në bazë shkolle. Sipas Basa (2013), një mësues 
I zoti duhet t’i këtë parasysh faktorët e mëposhtëm në aplikimin e kurrikulës:
• Njohuritë (kurrikula, teoritë e mësimdhënies, nevojat dhe interesat e nxënësve)
• Planifi kimi(qëllimet, objektivat, përmbajtja, materialet, aktivitetet, metodat e 

mësimdhënies, mënyrat e vlerësimit)
• Menaxhimi i klasës (organizimi i kohës, klima në klasë, sjellja e nxënësve)
• Mësimdhënia (motivimi, prezantimi i kurrikulës, përdorimi i shembujve)
• Vlerësimi (studentët, mësimdhënia)
Kurrikula e rishikuar në vendin tonë integron orientimet e mësipërme, duke e vënë 
theksin në lidhjen e përmbajtjes mësimore me mjedisin e të nxënit, me metodat e 
mësimdhënies, me burimet e të nxënit, me praktikat e vlerësimit dhe mënyrat 
e shumta të bashkëveprimit ndërmjet nxënësve, mësuesve dhe komunitetit. Kjo 
kurrikul siguron kushtet e nevojshme që nxënësit të ndërtojnë njohuri të reja, aft ësi 
dhe kompetenca, qëndrime dhe vlera të zbatueshme në situata dhe kontekste të 
ndryshme arsimore ose jetësore në periudha të ndryshme të shkollimit. Megjithatë, 
janë vënë re një sere problemesh në zbatimin e kurrikulës nga mësuesit. Shpesh, 
nga disiplina të përafërta, mësuesit janë të detyruar të japin një mësim tjetër, sepse u 
duhet të plotësojnë normën.
Si edukatorë, ata ndiejnë përgjegjësi për përgatitjen e nxënësve, por, meqenëse 
shumica nuk e kanë formimin e duhur, pritshmëritë e tyre profesionale për aplikimin 
e kurrikulës nuk plotësohen.
Kurrikula është përgjegjësi e shkollës, por shkolla nuk krĳ on kushte të përshtatshme 
(për shembull, mungesa e mjeteve fi  nanciare) për të zbatuar projekte. Në këtë 
mënyrë, nxënësit mësojnë vetëm në tekste, kështu që nuk ka mundësi të lidhet teoria 
me praktikën. Tendenca për ta përqendruar nxënësin dhe të motivohen për të marrë 
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pjesë në ndryshimin e tyre. Programet që kanë këtë orientim shpesh përqendrohen 
te çështjet e diskutueshme sociale si, korrupsioni politik, paragjykimet racore, vlerat 
fetare etj. (Schiro, 2008). Roli i kurrikulës, që bazohet në vetaktualizimin, thekson 
investimin e nxënësve në hartimin e kurrikulës jo me pjesëmarrje të drejtpërdrejtë, 
por mes aktiviteteve krĳ uese që ndikojnë në motivacionin e brendshëm të të mësuarit 
dhe në zhvillimin e kompetencave të nivelit të lartë, të cilat u përshtaten nevojave 
dhe interesave të tyre. Mësuesi që aplikon një program mësimor mbi materialet dhe 
tekstet ndikon negativisht në kënaqësinë e kreativitetit dhe imagjinatës, në mendimin 
e pavarur të nxënësit, në krĳ imin e motiveve të brendshme të të mësuarit.

3. Stresi ne profesionin e  mësuesit dhe strategjitë për ta përballuar atë

Puna në shkollë i vendos mësuesit në mënyrë sistematike përballë sfi dave të 
ndryshme, dhe kjo sigurisht që gjeneron stres. Është e paevitueshme përgjigjja ndaj 
stresit, në rastin kur ndeshesh me një ngjarje stresuese. Praktikisht, mësuesit përpiqen 
ta përballojnë ose ta parandalojnë stresin në mënyrë intuitive. Për këtë arsye, ka 
lindur nevoja e zhvillimit të strategjive për të lehtësuar efektet e ngjarjeve stresuese. 
Duke qenë se stresi është pjesë e jetës së përditshme të mësuesve, është e rëndësishme 
të tregohet kujdes për të krĳ uar dhe identifi kuar strategjitë për përballimin e tĳ  . 
Përballimi është përcaktuar si përpjekja e duhur për ta kontrolluar situatën apo çdo 
lloj sfi de, apo edhe dëmtimin, në rastet kur reagimi automatik i vetë organizmit 
nuk është i mundur. Sipas Kyriacou (1981: 51), përballimi i stresit përkufi zohet si 
“sjellje e qëllimshme për të reduktuar përvojat stresuese”; ndaj, për këtë arsye, ka një 
numër të madh strategjish, prej të cilave mësuesit mund tëpërzgjedhin. Këto strategji 
përshtaten me formimin individual, moshën dhe përvojat e
mëparshme të mësuesve. Proceset individuale përballuese janë në varësi të vlerave, 
besimeve dhe qëllimeve, përmes të cilave individët ndërtojnë kuptimin. Në literaturën 
shkencore janë identifi kuar dy lloje kryesore të strategjive për përballimin e stresit, 
që janë strategjitë aktive dhe
strategjitë pasive.
Strategjitë aktive përfshĳ në strategjitë njohëse, të cilat mund ta ndryshojnë 
këndvështrimin se si ta shohësh dhe si të reagosh kundrejt stresorit, por edhe si të 
vendosësh kufi  j midis jetës profesionale dhe asaj personale. Për më tepër, strategjitë 
aktive mund të përfshĳ në angazhimin në aktivitete të tilla si, relaksimi, stërvitja fi zike, 
si dhe zhvillimi i strategjive individuale për përballimin dhe menaxhimin e stresit. 
Në studimin e realizuar nga Zedan dhe Bitar (2013) u gjet se mësuesit besonin që 
teknikat aktive sillnin më shumë rezultat për t’u përballur me stresin sesa strategjitë 
pasive. Në këtë studim, për strategjitë aktive u morën parasysh të kuptuarit e situatës 
dhe të kontrollit mbi të, relaksimi pas punës, rezervimi i kohës për veten dhe të 
menduarit mbi aktivitetet që mund të zhvilloheshin gjatë pushimeve të ardhshme.
Strategjitë pasive mund të përfshĳ në dorëheqjen, konsumimin e pĳ eve alkoolike 
apo të drogave të tjera (për t’u shkëputur nga realiteti që dhemb), në mënyrë që të 
harrohet stresori dhe të menduarit i dëshiruar. Aspekti themelor i këtĳ  modeli është 
mungesa e angazhimit dhe mungesa e aft ësisë për t’u përballur me burimin e stresit. 
Disa shembuj të taktikave pasive personale dhe profesionale mund të përfshĳ në 
këshillimin psikologjik, frymëmarrjen e thellë, praktikimin e aktivitete të lidhura me 
besimet fetare dhe izolimin.
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Disa strategji të tjera janë :
Strategjia e përqendruar te problemi nuk i ka rezultatet e duhura kur situata është 
jashtë kontrollit të individit, për të evituar burimin e stresit. Kjo strategji funksionon 
më mirë kur personi mund ta kontrollojë burimin e stresit, si në rastin e situatave që 
krĳ ohen në punë. Edhe pse është një strategji aktive, ajo nuk mund të funksionojë te 
të gjithë njerëzit njësoj, për shkak se jo të gjithë mund ta perceptojnë një situatë si të 
kontrollueshme dhe të jenë në gjendje ta arrĳ në kontrollin e saj.
Strategjia e përqendruar tek emocioni nuk ofron një zgjidhje afatgjatë dhe mund 
të ketë efekte anësore negative, si vonesën e zgjidhjes së problemit. Metaanaliza e 
Penley, Tomaka dhe Ëeibe (2012) zbuloi se strategjia e përqendruar tek emocioni 
shpesh është më pak efektive sesa strategjitë e përqendruara te problemi, në lidhje 
me rezultatet shëndetësore. Në përgjithësi, njerëzit që kanë përdorur strategjinë e 
përqendruar tek emocioni raportojnë gjendje shëndetësore jo të kënaqshme. Këto 
strategji janë të efektshme për ata që i injorojnë rrënjët e stresit. Për sa i përket 
përdorimit të kësaj strategjie, janë shfaqur dallime gjinore, ku gratë priren të 
përdorin më shumë strategji të përqendruar tek emocioni sesa meshkujt . Mbështetja 
emocionale është konsideruar si një nga strategjitë kryesore që përdorin mësuesit 
për ta menaxhuar stresin.
Teknika e veprimeve të drejtpërdrejta e ka bazën te konceptet e Lazarus, por, me 
kalimin e kohës paraqitet më e përpunuar. Kjo ka lidhje me veprimet e shumta aktive 
që mësuesit mund të bëjnë për ta eliminuar burimin e stresit. Kështu, për shembull, 
mund të përmendim frekuentimin e vendeve që ndodhen larg nga mjedisi shkollor, 
siç mund të jenë mjediset natyrore, mjediset kulturore, mjediset e ndryshme sociale 
(përfshi këtu edhe mjediset fetare), bare, kafe etj. Karakteristikat mjedisore të 
përmendura ndihmojnë në përshtatje me karakteristikat individuale të mësuesve 
për lehtësimin e stresit.
Mbështetja sociale është parë si strategji aktive dhe teknikë e drejtpërdrejtë. 
Studiuesit kanë arritur në konkluzionin se, mësimdhënësit, të cilët kanë më shumë 
mbështetje sociale në jetën e tyre personale kanë tendencë të përjetojnë më pak stres 
në vendin e punës. Mbështetja sociale mund ta zvogëlojë ndikimin e stresorëve, gjë 
që ndikon në mirëqenien e mësuesve, në kënaqësinë e punës dhe në uljen e rrezikut 
nga sëmundje fi  zike. Mësuesit që, në mënyrë të vazhdueshme kërkojnë mbështetje 
nga familja, nga miqtë dhe kolegët, që marrin këshilla, diskutojnë për ndjenjat, 
marrin mbështetje emocionale dhe mirëkuptim, e përballojnë më mire stresin.
Strategjia përballuese fi zike është ajo që bazohet te faktorët fi  zikë që ndikojnë në 
përballimin e stresit përmes kujdesit për veten si: ushtrimet fi  zike, ushqyerja e 
shëndetshme, pushimi dhe relaksi, teknikat e frymëmarrjes dhe çlirimi i trupit nga 
tensioni. Besimet dhe qëndrimet e individëve mbi kujdesin për veten dhe mirëqenien 
fi zike janë të rëndësishme, sepse mirëqenia fi zike dhe sjelljet që promovojnë 
shëndetin përbëjnë bazën për ta ulur nivelin e stresit kur përballemi me stresorë të 
ndryshëm. Zakonisht, mësimdhënësit përdorin disa strategji positive për ta lehtësuar 
stresin, të cilat përfshĳ në stërvitjen, burimet sociale, shmangien, leximin, hobet e 
ndryshme, lëvizjen dhe meditimin. Gjithashtu, stilet e shëndetshme jetësore, të tilla 
si ushqimi i shëndetshëm, evitimi i konsumimit të duhanit dhe alkoolit, si dhe terapia 
muzikore, janë të lidhura me menaxhimin apo reduktimin e stresit. Këto strategji 
përballuese të përdorura nga mësuesit ndikojnë në opinionin e tyre mbi situatën, 
duke ndryshuar perceptimin e stresit. Studiuesi Sorenson (2007) ka përpunuar një 
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sërë taktikash të thjeshta, me qëllim që të parandalojë dhe t’i mbrojë individët në 
vendet e punës. Taktika të tilla si: dieta e ekuilibruar ushqimore, aktivitetet fi zike, 
gjumi i mjaft ueshëm, janë gjerësisht të njohura për efektet pozitive mbi personat që 
përballen me mbingarkesë të punës ose që përballen me stresin e vazhdueshëm në 
vendin e punës.
Strategjitë, taktika dhe mekanizma për përballimin e stresit kanë anët e tyre pozitive 
dhe negative. Studiuesja Suldo dhe kolegët e saj evidentuan se ekzistojnë disa teknika 
për përballimin e stresit që, pavarësisht efektit momental pozitiv, shoqërohen me 
efekte negative në shëndetin mendor të individit, si përdorimi i teknikave të nxitjes 
së zemërimit ose hedhja e fajit mbi dikë tjetër, çka mund të shkaktojnë apo të rrisin 
problemet që lidhen me shëndetin mendor si, pagjumësia, ankthi dhe depresioni.
Sipas Folkman dhe Moskoëitz, përballimi dhe menaxhimi efektiv i stresit kërkon një 
rregullim midis përballimit dhe kërkesave, si dhe janë subjekt i një sërë ndryshoresh. 
Se si mund të realizohet një përballje efektive, kjo mbetet një nga sfi dat më të mëdha 
të kërkimit. Megjithatë, një sërë burimesh parandaluese të studiuara me kujdes mund 
ta zvogëlojnë numrin e ngjarjeve që një mësues i koncepton si stresante. Kështu që, 
për rrjedhojë, eliminon edhe përgjigjen ndaj këtĳ  stresi.
Disa rekomandime për reduktimit e stresit :
 Përpiquni që t’i mbani problemet në perspektivë.
 Shmangni konfrontimet.
 Përpiquni të relaksoheni pas pune.
 Ndërmerrni veprime për t’u përballur me problemet.
 Mbajini ndjenjat nën kontroll.
 Kushtojuni më shumë kohë detyrave të veçanta
 Diskutojini problemet dhe ndajini ndjenjat tuaja me të tjerët.
 Mbani një jetë familjare të shëndetshme.
 Bëni plane për të ardhmen dhe vini disa gjëra në prioritet.
 Njihini fi llimisht limitet tuaja

Këto strategji dhe rekomandimet konsistojnë në ndërmarrjen e menjëhershme të 
veprimeve, por edhe në teknikat lehtësuese. Ndërmarrja e menjëhershme e veprimeve 
është vlerësuar si një strategji më e mirë për ta reduktuar stresin që shkakton puna.
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Përkufi zimi i kapitalit human (burimeve njerëzore)

Ana Sufali

Abstrakt

Sot literatura njeh disa përkufi zime për sa i përket kapitalit human, por që në thelb kanë 
pothuajse të njëjtën qasje. Përkufi zimi i kapitalit human mund të ndryshojë nga një vend 
në një vend tjetër në bazë të karakteristikave ekonomike që paraqet vendi. Për shembull, 
ndryshe shihet kapitali human në një vend me ekonomi tregu dhe ndryshe në një vend me 
ekonomi të centralizuar.
Shpesh studiues të ndryshëm e shohin kapitalin human si një aset të njësisë (organizatës), 
aset i cili përmban aft ësi, eksperiencë si dhe kapacitetin e nevojshëm për të kryer një detyrë 
të ngarkuar apo të sipërmarrë.Nga ana tjetër, ka individë të cilët e shohin kapitalin human si 
një anë mekanike të organizatës dhe jo si një kapital, i cili kontribuon ndjeshëm në suksesin 
ose jo, të njësisë ekonomike.
Një përkufi zim interesant i kapitalit human i cili shkon paralelisht edhe me zhvillimet e fundit 
social – ekonomike është: “Kapitali human është stoku (sasia) i kompetencave, dĳ es, atributit 
personal e social, përfsh kreativitetin, mëshiruar të gjitha këto në aft ësinë për të kryer punë 
dhe për të prodhuar vlera ekonomike” (M. Simkovic, 2012)
Një përkufi zimi tjeter që i bëhet kapitalit human është:
“Me kapital human do të kuptojmë punonjësit e një organizate, të cilët kanë përvoja gjykimi, 
inteligjence, aft ësi për të ndërtuar marrëdhënie si dhe për të depërtuar në çështjet që trajtojnë” 
(R. A. Noe; J. R. Hollenbeck; B. Gerhart; P. M. Wright; 2011).
*Edwin A. Locke në librin e tĳ  “Principles of Organizational Behavior” pohon se: “Kapitali 
human është një nga asetet me të mëdha që disponon një organizatë, e cila investon në mënyrë 
të pa kursyer për këtë capital.
Shikojmë në këtë përkufi zim se kapitalit human i jepet shumë rëndësi duke pohuar se 
organizata investon pa kursyer. Do të shikojmë që realiteti i kapitalit human në sistemin bankar 
në Shqipëri është ndryshe. Bankat në Shqipëri janë të kursyera për sa i përket investimit në 
kapitalin human. Organizatat në botë shpenzojnë me miliarda dollarë për të trajnuar punonjësit 
e tyre (Bassi; V. Buren 1998). Shumë teori theksojnë fort faktin se investimi në kapitalin human 
nëpërmjet edukimit (trajnimit) rrit produktivitetin, si dhe zhvillon ekonomin.
Ekzistojnë teoricienë dhe ekonomistë që kapitalin human e shikojnë nën “obmrellen” e 
kapitalit intelektual. Dean R. Spitzer në librin e tĳ  “Performance Measurement” shkruan: Një 
nga format më me vlerë të aseteve të paprekshme është kapitali intelektual, i cili është i ndarë në 
tre kategori: kapitali organizativ (patentat, të drejtat e autorit, marka, infrastruktura, kultura), 
kapitali në lidhje me marrëdhënien midis palëve (marrëdhënia me klientët, oferta,partneret, 
konkurrentët, qeveria, komuniteti) dhe kapitali human (aft ësitë, njohuritë dhe qëndrimet e 
punonjësve, talentet).
Një këndvështrim pothuajse të njëjtët me Dean R. Spitzer kanë edhe Edvinsson e Malone si 
dhe Sveiby. Këta autorë e shikojnë kapitalin human si pjesë përbërëse të kapitalit  intelektual. 
Një tjetër përkufi zim mbi kapitalin human vjen nga teoricieni dhe ekonomisti Michael 
Armstrong në librin e tĳ  “Strategic Human Resource Management”, në të cilin ai pohon se: 
“Kapitali human i një organizate konsiston tek njerëzit të cilët punojnë në organizatë dhe të 
cilëve ju përket suksesi i saj”.

Hyrje

Manaxhimi si shkence eshte relativishte e re ,ajo ka zhvillim sidomos ne kete 
shekull,dhe sidomos ne situate kur organizatat e bisnesit veprojne ne nje mjedis me 
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konkurence te paster.
Duke pare se sot eshte koha kur pritet nje performance e larte dhe se bota ne cilen 
jetojme ,po zhvillohet me hapa galopante,manaxhereve nuk u ngelet gje tjeter 
vetem se te bashkepunojne sa me shume me punonjesit e organizatave  per te pasur 
sukses. Te jesh manaxher nuk do te thote vetem te urdherosh nivelet me te uleta 
hirearkike,por nxitjen e deshires se tyre per te punuar dhe per te qene te sakte.Rritja 
e numrit te te rinjve qe ndjekin universitetin e qe specializohen si manaxhere ka bere 
qe kompanite dhe bizneset te hedhin sye tek ky brez manaxheresh te rinje dhe te 
specializuar.
Ne fakt qe te jesh nje manaxher I suksesshem nuk do te thote se duhet te jesh 
domosdoshmerit nje talent qe lind bashke me njeriun,por nje mjeshteri qe realizohet 
edhe kur nje njeri ka disa cilesi te brendeshme te tĳ  qe perbejne mundesi potenciale per 
tu bere manaxher I suksesshem,dhe kjo arrihet vetem nepermjet arsimimit,trajnimit 
,praktikes.Te jesh I sukseshsme do te thote shume me teper se kaq. Manaxheri eshte 
burimi me I rendesishem dhe me I kushtueshem I nje kompanie.Praktika ka treguar 
se ne suksesi apo deshtimi e nje biznesi ,faktori ka qene meanxhimi I mire apo 
paaft esia e te manaxhuarit.
Sekreti I manaxhimit eshte motivimi I njerezve te tjere.
Manaxhimi,nenkupton,planifi kim,organizim,udheheqjen,kordinimin dhe kontrollin 
e nje organizimi per te arritur qellimin e caktuar.
Shpesh ne jeten e perditeshme ngaterrohet termi ádministrim’me termin ‘manaxhim’
Ku edhe sot administrimi shikohet si term vetem per sektorin shteteror nderkohe qe 
gjithnje edhe me teper po dalin ne pah dallimet midis ketyre dy termave.
Administrimi i referohet kontrollit te drejtimit te perditshem te nderrmarjes.Pra 
,administrimi eshte procesi nepermjet te cilit projektohen sistemet dhe procedurat 
me qellim qe te arrihen objektivat dhe synimet e organizates,te vendosura me pare.
Pra neqoft ese manaxhimin do ta shikonim si nje te tere,administrimi eshte vetem nje 
pjese intergrale e manxhimit.
Edhe sot e kesaj dite ka kritika ne lidhje me kategorizimin e manaxhimit ne ART apo 
ne SHKENCE
Nderkohe ,qe ne manaxhim duhet te jete gjithmone i pranishem mendimi dhe 
gjykimi personal i manaxherit,pra si e tille duhet te shikohet si ART ku secili prej 
indiviteve i ka specifi ke te tĳ .
Nderkoh, qe ne te gjithe aktivitetin e tĳ  nje manxher duhet te ndjeke literature teorike 
per nje manaxhim sa me efektiv,pra ne kete rast duhet te shikohet si SHKENCE
Por shkenca e pranon faktin se nje manaxher nuk eshte talent qe lind bashke me 
njeriun ,por nje mjeshteri qe mesohet,dhe evolon bashke me njeriun.
Manaxhimi ka shume dimensione dhe defi nicionete cilat jane ;
• Brech e percakton manaxhimin si :Nje process social qe ka pergjegjesi per 

planifi kimin dhe rregullimin efektiv dhe ekonomik te operacioneve te nje 
organizate me qellim qe te arrihet nje objektiv apo nje detyre e dhene:

• Sipas R.Stewart  ,…..te vendosesh se cfare te besh dhe pastaj te vesh te njerezit e 
tjere per ti bere….>

• Sipas CERTO <manaxhimi eshte procesi I arritjes se objektivave organizative 
duke punuar dhe nepermjet njerezve dhe burimeve te tjera te organizates

• Mary Parket Follet …..manaxhimi eshte “art” per realizimin e veprimeve permes 
njerezve (Vocation Business Training,Development and Motivating People by  
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• C.S .George ne lidhje me rolin e manaxhimit ,ka theksuar;’Nga nje pozite pothuajse e 

panjohur ne vitin 1900,nanxhimi sot eshte bere nje aktivitet qendror i epokes dhe ekonomise 
sone,nje force e fuqishme dhe novatore ne te cilen mbeshtete shoqeria jone material dhe 
mireqenie kombetare’( c.Geroge “The History of management Through’v 1972 fq1

• P.Drucker per rendesine dhe pergjegjesine e manaxhimit thekson se’Pergjgjesia 
e manaxhimit ne shoqerine tone eshte vendimtare jo vetem ne organizate ,por edhe 
per qendrimin publik ndaj manaxhimit ,per suksesin dhe statusin e tĳ ,per te ardhmen 
e sistemit tone ekonomik e social dhe per mbĳ etesen e organizates si nje institucion i 
pavaruar’( P.drucker “The Practice of Management “v 1989,fq377.

• Sipas Drucker manaxhimi ka tri detyra kryesore’
• a)-te realizoje qellimin dhe misionin specifi c te organizates
• b)- ta beje punen produktive dhe punetorin ta arrĳ e ate
• c)- te menaxhoje impaktet dhe pergjegjesite sociale (P.Drucker “People and 

Performance” The Best of P.Drucker on Management” V1977 fq 28

Karaketristikate e manaxhimit

A) proces qe perfshin nje seri aktivitetesh te vazhdueshme dhe te nderlidhuar me 
njera-tjetren

B) perqendrohet ne arritjen e objektivave te organizates
C) Synojne arritjen e ojektivave te parashikuara duke marre mendime dhe duke 

dhene mendime nepermjet njerzve te tjere te organizates
D) Manaxheret bashkojne dhe kordinojne burimet e rralla ,pranojne riskun,dhe 

marrin vendime ne nje mjedis dinamik ku nderthuren nje sere faktoresh
E) Manaxheret jane novatore dhe perdorin metoda te reja per te sjelle produkte reja 

os eper ti prmiresuar ato ekzistueset

Hirerarkia e manaxhimit

Manaxhimi I nje kompanie mund te ndahet ne tri kategori :niveli I larte I 
manaxhimit,niveli I mesem I manaxhimit dhe niveli I ulet(mikeqyres) I manaximit 
Niveli I larte I manaxhimit  
Eshte niveli me ilarte I hierarkise manaxheriale.Manaxheret e ketĳ  niveli kane 
pergjegjesi per hartimin e planeve te karakterit afatgjate ,per nderrmarrjen e 
vendimeve apo formulimin e poltikave qe ndikojne mbi te gjitha aspektet e 
organizates

Niveli i mesem i manaxhimit

N ekete nivel manaxhimi perfshihen te gjithe manaxheret ,te cilet qendrojne nen 
nivelin e larte ku percaktohen politikat e pergjitheshme te kompanise,por qe jane 
pergjegjes per hartimin  e planeve te detajuara dhe te procedurave per realizimin e 
planeve te pergjitheshme te hartuara nge meanaxheret e nivelit te larte.Manaxheret e 
nivelit te mesem jane me te fokusuar s emanaxheret e nivelit te laerte , ne operacionet 
e brendeshme te kompanise
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Niveli I ulet (mbikqyres) i manaxhimit

Manxheret e ketĳ  niveli perbejne bazen e piramides se manaxhimit.Keta manaxhojne  
punen e punetoreve ,te cilet kryejne operacionet baze te punes ne biznes.
Manaxheret e ketĳ  niveli duke qene se jane kontakt te drejteperdrejte me punetoret 
e kompanise,mendohet se ata kane punen me te veshtire pasi duhet te japin llogari 
per arritjen e rezultave tek dy nivelet me te larta manaxheriale.
Praktika ka vertetuar se mos funksionim dhe mos kordinimi ne menyren sa me 
efektive midis ketyre manaxherev dhe punonjesve,sjell dehstimin e organizates ne 
shkalle te larte.

Funksionet baze te manaxhereve

Pervec kritikave dhe debateve te dryshme te teoricieneve te ekonomise mbi 
manaxhimin,te gjithe bien dakort se manaxheret per arritjen e objektivave te tyre 
kryejne kater funksione kryesore
1)Planifi kim....eshte funksioni baze i manaxhimit ,sepse te gjitha funksoinete 
tjera( organizim,udheheqje,kontroll)  zbatojne vendimet e marra  nga plabnifi kimi 
.Gjate palanifi kimit hartohen dhe planifi kohen objektivat e pergjitheshme dhe ato 
specifi ke,politikat qe duhen djekur per arritjen e tyre
2) Organizimi....Mbasi eshte kaluar procesi i planifi kim te objektivave dhe te strategjis 
eper arrĳ tjen e tyre,hap ii dyte eshte gjetja e rrugeve per realizmin e tyre.Nepermejet 
organizimit manaxheret bejne ndarjen e detyrave  per secilin grup punetoresh dhe 
caktimin e nje manxheri udheheqes pe rsecilin grup punetorsh.
3) Udheheqja ,,,,,Per te qene efektiv ne punen e tĳ  manaxheri duhet te ndaje detyrat 
por edhe te motivoje punonjedit .Ne krye te cdo ekipi duhet te vendoset nga nje LIDEr 
i cili duhet te jete fryme e orientimit te permbushjen e objektivave te oragnizates.Nje 
LIDER duhet te jete efektiv ne udheheqjen grupit nepermjet motivimit,keshillimit.
Udheheqja eshte ‘Era”e cila drejton “anĳ en”e biznesit drejt rrymes se suksessit apo 
te deshtimit.
4) Kontrolli..Gjate funksionit te kontrollit manaxheret ne manure sistematike mbajne 
shenimet per rezultatet qe kerkohet te arrihen,per rezulatt e e arritura,dhe per ao 
rezultate qe ngelen per tu arrire.
Ata bejne krahasime ne menyre te vazhdueshme per performance e kompanise 
ndermejet periudhave aktuale dhe atyre paraardhes,dhe nxjerrin konkluzionet te 
cilat do t esherbejne per korrektuar devĳ imete  qe mund te kene ndodhur.Ata bejne 
riorganizim te stafi t,ose edhe trajnime te tĳ  per permiresim e arritjes se rezultaeve te 
pritura nga hallka e planifi kim .
Theksojme se te treja nivelet manaxheriale e kryejne funksioni  ekontrollit,por koha 
qe ata harxhojne per kete funksion eshte e ndryshme.Keshtu manaxheret e nivelit te 
larte harxhojne me shume kohe per funksionimin e planifi kimit dhe te organizimit 
sesa manaxheret e dy niveleve te tjera.Nderkohe qe manaxheret e nivelit te mesem 
harxhojn eme shume kohe ne organizim dhe udheheqje
Manxheret e nivelit te ulet shpenxojne kohe kontroll.
*Aft esite e manaxhert
Nje menaxher per te paur sukses duhet te kete edhen dis aaft esi te cilat ndahen ne tre 
kategori te medhaja.Dhe suksesi i nje manaxheri varet nga menyra se si a ii perdor 
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dhe i zbadon keto aft esi,te cilat jane
a)Aft esi teksnike...Jane ato aft esi te cilat kane te bejene me marrjen i informacionit te 
detajuar nga ana e manxhesrit per procesin e punes qe do te shvillohte ne sektorin 
e tĳ .pershembull manaxheri ne sektorin e perodhimit duehet te kete informacion te 
mire mbi punen qe do te realizohet ne njesine e tĳ  por duhet ti dĳ e tï kryej edhe ai 
vete.Zakonishte per manaxheret e nivelit te ulet duhen te jete keto lloj aft esishe .fakti 
qe keta manaxhere e kalojne pjesen me te madhe me punetoret doe te thote se ata 
jane me te informuar me procesin e punes te kryer kjo dot ethote se ata jane edhe vete 
ne gjendje ta kryejne .
b) aft esi nderpersonale.....Jane ato aft esi qe i duhen nje manaxheri per tab ere punen 
sa me efektive per njerezit e kompanis.Zoterimi i ketyre aft esive do te thote qe 
manaxheri te jete i aft e te arrĳ  tïmotivoje dhe ti udheheqe dhe te zgjithi problemet 
bashke me ata.Manaxheret e nivelit te ulet dhe te mesem jane ata qe duhet te kene 
keto aft esi pasi ata shpenxojne me shume koh me punetroet pra kane kontakt te 
drejteperrejte me ata
c) Aft esi konceptuale,,Jane ato aft esi qe i duhen manaxherit per ta pare kompanine sin 
je te tere,te njohi forcat e jashtme dhe te breendeshme qe ndikojne ne kompani.Aft esit 
konceptuale kane te bejene me intelektin e manxherit per kordinuar aktivitetin e 
kompanise ne periudhat afatgjata.Keto aft esi jane me te rendesshme per manaxheret 
e nivelit te larte ,dhe me pak te rendesihme per manaxheret e dy niveleve te tjera
d)Aft esi diagnostikuese.Jane ato lloj aft esishe qe u nevojiten amanxhereve per te 
identifi kuar dhe kuptuar situaten ,per shembull kur  nje manaxher shikon qe numri 
i biletavete shitura  te kinemase ka rene ndjeshem. Pra pikesepari ai ka idnetifi kuar 
problemin dhe me pas ai duhet te percaktoje shkakun nga se ka ardhur problem ku 
ne rastin konkret eshte akustika ne menyren jot e duheur ne baze te standarteve.
Keto lloj aft esish jane te rendesihme per manaxheret e nivelit te larte.
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Si ta bejme historine te dashur per nxenesit

Bjanka   Dokja
Mesuese   histori-gjeografi 

Abstrakt

Ne kete   teme  kam  trajtuar  metodat  qe  e  bejne  lenden  e  Historise  te  dashur  per  
nxenesit. Nepermjet  kesaj  teme  do  te  nxirret  ne  pah  rendesia  e  perdorimit  te  ketyre  
metodave  nga  mesuesit,  te  cilen  bejne  kalimin  nga  mesimdhenja  tradicionale  me  ne  
qender  mesuesin  ,ne  mesimdhenje bashkohore  me  ne  qender  nxenesin.  Eshte  dhene  
shkeputja  nga  rutina  e  perhershme  ne  klase  dhe  perdorimi   i   vetem  i  tekstit  te  historise    
perdorimin   e  metodave   bashkohore   ku    zgjojne  deshiren  per  te  mesuar.
Kjo  teme  i  sherben  si  mesuesit  ashtu  edhe  nxenesit  te  cilet  duke  krĳ uar  nje  mardhenie   
te  ndersjellte  ne  oren  e  Historise dhe  sugjeron  se  si  te  arrihen  rezultate  te  mira   ne  
perdorimin  e  ketyre  netodave.
Nepermjet  ketyre  metodave synojme ti   vĳ me  ne  ndihme   mesimdhenesve duke   i ndihmuar  
ne zhvillimin  prosional  te  tyre.
Ne  kete teme  do  gjejme  te  shpjeguar  shume  mire   shpjegimin  e   realizimit  me  perpikmeri  
te  cdo  metode.Te    gjithe  keto  metoda  jane  te  zhvilluara  edhe  ne  praktike  dhe   kemi  
arritur  ne  konkluzionin se  keta  e  bejne  nxenesin  me  aktiv  ne  procesin  e  mesimnxenies.
Hulumtimi  eshte  nje  nga  metodat  me te  rendesishme  qe  duhet  te  perdoret  ne  lenden  
e  Historise.

Fjalet  kyce: Mesimdhenje, projekt ekskursion.

Si    ta  bejme  lenden  e  Historise   te  dashur  per  nxenesit?.......

Termi “ Histori”  eshter  nje  fj ale  greke qe  nenkupton  nje  studim  apo  kerkim.
Per  ta  bere  lenden  e  historise   terheqese  per  nxenesit  duhet  te  shkeputemi  
nga  metodat  tradicionale  dhe  te  perqafojme   metodat  bashkohore. Te  perdorim  
metodat  ku  nxenesi   ka   siguri  tek  vetvetja.
Metodat  bashkohore  sot  perbejne  zemren  e  mesimdhenjes, nje  nder  te  cilat  eshte  
metoda  hulumtuese.Metoda  hulumtuese  na  garanton  nje  sukses  ne  mesimdhenjen  
e  Historise. Roli  i  mesuesit  eshte  i  pazevendesueshem ne  organizimin   e  nje 
procesi    hulumtues.
Mesimdhenja nepermjet  teknikes se hulumtimit   eshte nje proces  i planifi kuar,  
shfrytezon  disa  strategjedi , karakterizohet   nga nje  organizim  i veprimtarise  se 
nxenesve ne menyre te pavarur  dhe duke ju pershtatur  programit  mesimor te 
lendes se Historise. Per te qene  sa me prane nje mesimdhenje te suksesshme  mesuesi  
duhet te  nxise  ne menyra te ndryshme  deshiren dhe  kuriozitetin e nxenesve per 
te  hulumtuar.
Te mesuarit nepermjet kerkimit na garanton nje mesimdhenje te suksesshme.
Ky variant i te mesuarit  perfaqson nje organizim  te punes mesimore  ku nxenesi 
qendron ne qender te procesit mesimor.
Nepermjet punes se pavarur   hulumtuese  nxenesi arrin  nje  shkalle  mjaft   te  larte 
te veprimtarise mendore .Nxenesi meson shprehje te reja ,meson te kryeje analiza,i
nterpretime,krahasime,sinteza.Ne te  gjithe  jemi      hulumtues   sepse secili nga ne   
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cdo dite ben pyetje kerkon pergjigje per  to , ne hulumtojme per te gjetur ato pergjigje  
qe nuk arrĳ me ti gjejme menjehere. Mesuesi  duhet  ti nxisi nxenesit  te  hulumtojne.
Nje nder metodat ku nxenesi paraqitet  aktiv  ne  lenden e  Historise   eshte  - loja  
me role.

Loja  me  role

Eshtenje mjet mjaft  efektiv   per perfshirjen e nxenesve  ne procesin e te  mesuarit. 
Efektiviteti  i mesimit  nuk qendron thjesht  ne  leximin apo ne interpretimin e nje 
pjese leximi te dhene ,por edhe ne veprim e performance.Loja eshte nje metode e 
shkelqyer per te  dal jashte kornizave tradicionale .Nepermjet lojes tek nxenesit  
shfaqet   motivimi i cili stimulon   ato  ne pervetesimin e    matertialit  te ri.  Loja me 
role ka disa  parime  te cilat jane:
-Parimi   i dallimeve individuale
 Cdo  pune   e  realizuar  nga nxenesit  ndertohet ne baze te ndjenjave  personale , 
nivelit te inteligjences , aft esive argumentuese  etj.
-Te nxenit  duke  vepruar. 
Parimi  i  te mesuarit  duke vepruar  nxit tek nxenesit   perdorimin e shqisave .Cdo  
njohuri qe nxenesi e fi ton behet interesante dhe  e qellimshme  per te.
-Qendrimi  dashamires 
Cdo nxenes  eshte   i  lire te veproje   perkundrejte  interesave  te  tĳ . Mesuesi  sugjeron  
aty   ku  eshte  e nevojshme   me  nje  qendrim  dashamires .
 Loja  me  role  eshte  nje  skenar  ku  nxenesve  u    caktohen  role  sipas  karakterit  
dhe  performances  .Loja me  role   eshte  si   nje  skene   ku  nxenesit  interpretojne   
dialogje  te  thjeshte   por edhe drama te improvizuara. Loja me role mundeson  per 
nxenesit nje fj alor aktiv   dhe te pasur   dhe nje interpretim cilesor te dĳ eve te fi tuara.
Loja me role  eshte  shume  e dashur  per  nxenesit   dhe  ajo  realizohet  ne  dy  
menyra  -se pari  nga  caktimi  i  roleve   dhe  pergatitja  e  interpretimit   me pare 
se  te  prezantohet.Kjo  menyre  eshte e pershtatshme   per  nxenesit  te  cilet  kane  
vullnet ne  mesimin   e  tekstit  te  interpretimit.Menyra  e  dyte   eshte-me  skeda  
ku  mesuesi  i  shperndan   nxenesve  skedat  ku  jane  shenuar  rolet dhe  nxenesit  
fi llojne  interpretojne .Mesuesi  duhet ti  lere  kohe  nxenesve  qe ta kuptojne situaten 
qe  paraqitet  ne  skede,te familjarizohen  me   rolin  dhe te sigurojne  marveshje  
midis  nxenesve qe do te hyjne ne rol.Loja  me  role i  perkushton  nxenesit  ne  oren  
e  historise  dhe i  ve  nxenesit  ne  pune   edhe  jashte  procesit  mesimor, ato  kerkojne  
sa  me  shume  informacion  rreth  rolit  te  tyre  per  personazhin  apo  ngjarjen  
historike  te  caktuar.Ato  shfrytezojne  bibliotekat,vizitat   ne monumente  historike, 
internetin  etj.
Nje metode  te cilen nxenesit e pelqejne   shume   eshte ekskursioni .

Ekskursioni

Eshte nje metode   hulumtuese e cila i  jep nxenesve mundesi  te  vezhgojne nga 
afer   monumente historike , objekte kulturore  etj.  Qellimi  i  ekskursionit  eshte   
qe ta beje mesimin sa  me real, pra  i  cili lejon   te njihet nxenesi me  ngjarjet dhe 
monumentet historike qe ka mesuar ne lenden e historise. Ekskursioni  nuk  duhet  
te  jete  sipas deshires sone por duhet te jete ne perputhje me programin mesimor.
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Ekskursionii   lejon  nxenesit te  te marrin  njohuri  dhe te perpunojne njohurite  qe 
kane .Ai  u  krĳ on kushte te pershtatshme nxenesit per vezhgim, mledhjen e fakteve 
tenevojshme,shikimin e objekteve  historike . Qe ekskursioni te mos shnderrohet 
ne nje aktivitet  te  thjeshte argetues  duhet qe te planifi kohen me kujdes  pyetje.
Forma me e perdorur ne kete drejtim  jane  intervista e pyetsoret .Intervista duhet 
te planifi kohet qe me  pare  duke  pasur  kujdes  ne pergatitjen  e pyetjeve, te  jene 
sa me  te  plota  dhe  pyetje  pershkruese  per  objektin  apo  ngjarjen  qe  jemi  
duke  vezhguar,ajo  duhet  te  preke  aspekte  historike per te cilat nuk  mund te  
marrim  informacion  askund tjeter. Nxenesit  duhet  te  jene te vemendshem  gjate  
ekskursionit   te  mbajne  shenime  dhe te  jene vezhgues te mire.Mund te  ndodhe  
dhe   qe  nxenesit  te  japin  mendimin  e  tyre   per  ate cka  vezhgojne  dhe  kane  
mesuar  gjate  ores se  historise.  Nje rendesi te madhe   per hulumtimin e  zonave  
te vezhguara kane bisedat  me  banoret  e  moshuar  te  zoneste cilet  na  tregojne   
per  ngjarje te ndryshme  historike  qe i   kane percjelle  brez pas brezi dhe kane 
vlera shume te medha per  brezin e ri.Teknika e kerkimit permes  intervistave   dhe 
pyetsoreve  duhet te  jene te  pergatitura  me pare  per te kuptuar mardhenjet e 
banoreve  dhe te frekuentuesve  te  rastit  me  ate  realitet   historik  dhe  qe  ne  
jemi  duke  e vezhguar.Mesuesi  drejton  nxenesit  duke  i  sugjeruar  pyetje-stimul   
si  dhe  rruget  me te efekshme te hulumtimit .Cdo realizim i  nje ekskursioni 
mesimor perfundon ne klase ,aty ku dhe ai fi llon te pregatitet. Ne klase  vazhdohet  
me  perpunimin e  e materialeve te mbledhura  bruto  dhe pergatitjen e materialeve 
audiovizuale ,duke i analizuar  ripunuar ,  paraqitur dhe evidentuar  perfundimet , 
te cilat paraqiten ne fl etore.Faza e riperpunimit eshte faza me rendesi   te madhe per 
ate qe eshte quajtur vendmberritja e te  mesuarit  e cila perfshin  jo vetem   vetedĳ en 
e procesit te te menduarit  por edhe vetedĳ en e objektivave .   Ekskursioni pervec 
funksionit  mesimor  ka nje rendesi te madhe  edhe ne drejtimin e funksionit  te 
raporteve ndershoqerore.
Nje  tjeter  metode  bashkohore  eshte projekti  mesimor.

Projekti

Nepermjet  projekteve  nxenesit  bashkepunojne  ne  grup , vihen  ne  levizje 
kerkojne  materiale  per  nje  teme  te  caktuar,mbledhin  informacione  ne  internet, 
ne  biblioteken  e  shkolles  dhe  qytetit,  bashkepunojne  me  komunitetin  ,por  edhe  
me  prinderit .Nepermjet  projektit  nxenesit  sterviten  per  te  bere  pyetje. Tema e 
projektit  eshte  gjithmone  ne  interes  te  nxenesit,mesuesi e  zgjedh  ne  bashkepunim  
me  nxenesin. Mesuesi  ka  nje  rol  te  pa zevendesueshem  ne  projekt.Ai  duhet  
te  jete  vrojtues ,organizues,nxites, keshillues,te  rrenjose  tek  nxenesit  frymen  e 
bashkepunimit dhe respektit  ndaj  njeri-tjetrit.Nxenesit  kane nje rol organizativ  
dhe bashkepunues.Projekti kurrikular eshte nje perpjekje per ti dhene zgjidhje nje 
situate te ciles nxenesit nuk i gjejne dot pergjigje te gatshme dhe per te cilen duhet te 
germojne  ne njohurite e nxena shkollore dhe pertej tyre,projekti  perball  nje problem 
te pa hasur me pare nga nxenesit.
Projekti ndahet ne tre faza:
-Pergatitja e projektit
Ne kete faze perfshihet  percaktimi  i    temes se projektit nga nxenesit ne bashkepunim 
me mesuesin,objektivat, ndarja e  grupeve  dhe caktimi  i detyrave per cdo grup,koha 
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,dhe aktoret bashkepunues,buxheti,mjetet qe do te perdoren per realizimin e 
projektit.
-Realizimi  i projektit.
Ne  kete  faze  nxenesit  zbatojne  detyrat  e  vena  nga mesuesi ,ato  grumbullojne   
materiale  dhe  informacionet  e domosdoshme per  kryerjen e projektit.Nxenesit 
punojne   ne  grup japin  dhe  marin  informacionet e pershtatshme  per  punen 
e  ngarkuar .Nxenesit  e  paraqesin projektin  ne  klase  perpara se ta perfundojne 
,ku  mesuesi  jep   udhezime  perkatese ,i  keshillon  njekohesisht edhe  i  motivon  
nxenesit.
-Prezantimi   i projektit.
Ne kete faze nxenesit  prezantojne projektin , mjetet  qe  kane  perdorur  punen  qe  
kane  perfunduar.Nxenesit  ne  grup  paraqesin  perpara  klases  punen  me  video 
projektor,  me mjete  te  ndryshme  qe  kane perdorur postera, pune  ne  kartona,  
ne fl eta formati  ,por  edhe  sende te  posacme per temen  e  trajtuar. Cdo  grup  jep  
mendimin  e  tĳ   per  grupet konkurente si  dhe  sugjerimet.Se fundi  ato  nxjerrin  
perfundime  dhe   mbrojne  idete  e tyre  duke e vertetuar  me  punen  e  bere.Gjate  
prezantimit te projektit jane te ft uar edhe prinder dhe perfaqsues nga komuniteti.
- Se fundi  behet vleresimi  i porojektit,i cili mund te jete ne grup i njejte dhe vleresim 
individual  80%  me  20%.
Projekti   kerkimor  eshte nje metode e te nxenit social-kognitiv.Puna me projektin 
kerkimor  ben  kalimin nga mesimdhenja  e mbyllur brenda  klases  e  ushtruar nga 
mesuesi , ne veprimtari te  nxenit  me ne qender  nxenesin.Me ane te projektit synohet 
te arrihet  ne formimin e aft esive themelore te nxenesve  ,te cilat duhet te kene ne 
qender vezhgime te thjeshta ,perdorimin e teknikave dhe metodave  te shumta si 
:intervista,pyetesore,anketime, si dhe te analizoje vendimet e  marra. Realizimi me 
sukses   i projektit kerkon nje  pergatitje te madhe dhe te kujdesshme.  Mesuesi  
duhet te ndjeke   disa hapa   te cilat  i paraqesim si   me poshte:
-Kerkimi duhet  te synoje nje problem specifi k
-Te  gjej nje problem  qe  duhet  te  realizohet  brenda  kohes ne dispozicion,me 
materialet e siguruara
-Ti  caktoje detyrat  nxenesve dhe ti  orjentoj   per mbledhjen e informacionit
-Te mbledhe materiale  dhe pajisjet e nevojshme
-Te planifi koje kohen dhe afatet e dorezimit te punes
Pika kyce e  projektit   eshte   serioziteti  dhe  perkushtimi i nxenesve ne pune.
Mesuesi  ndihmon nxenesit te zhvillojne aft esite per te kerkuar informacionin  dhe 
per te gjetur referencat e pershtatetshme .I udhezon nxenesit te mbajne shenime ,te 
perdorin pajisjet shkencore,si   te punojne     me kampionet ose  mostrat ,si   te   
analizojne te dhenat ,si  te interpretojne te dhenat statistikore  te mbledhura   gjate 
kerkimit.
Puna me projekt   ka si qellim  kompletimin e nje detyre.Ajo perfshin njokohesisht   
shume burime,   kohen ,njerezit, materialet ,nje game aft esish dhe nje sistem gjuhesh.
Metoda e kerkimit kujdeset qe konstatimet  e zbuluara te verifi kojne hipotezen e 
shtruar.Ajo tregon format dhe menyrat e perpunimit te materialit kerkimor.
Te mesuarit nepermjet teknikes  se  hulumtimit   i nxit nxenesit  te punojne ne menyre 
te pavarur ,te zbuloje, te analizoje  dhe kerkoje ,te analizoje dhe te jape  zgjidhjet e 
mundshme per   detyren e caktuar nga mesuesi. Kerkimi   i   con nxenesit  drejt   
zbulimit te te  vertetave  te njohura nga shkenca. Te mesuarit kerkimor  mund  te 
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organizohet  ne  baze  klase,me grupe nxenesish dhe me nxenes  te  vecante.Roli  
i  mesuesit   eshte  ipazevendesueshem  si   organizues  i   ores  se kerkimit dhe 
disiplines ne   klase.Mesuesi duhet te hulumtoje thelle per te zbuluar teorite e 
mundshme  mbi nje informacion te  zbuluar, te vertetoje saktesine e informacionit  
dhe me pas tja transmetoj nxenesve .Mesimdhenja   e suksesshme  nuk  kate beje 
vetem me te mesuarit e nxenesve   si   te    nxene ,por si nxenesit ta shqyrtojne  nje 
material te caktuar  dhe te nxjerrin prej tĳ  te dhena te   rendesishme.Metoda dhe 
teknikat e hulumtimit  u japin nxenesve mundesi te nxene ,te praktikojne   aft esite   
intelektuale ,te nxjerrin  perfundime  dhe tizbatojne ne  situata  te reja .Ato na japin 
mundesi te shkeputemi nga metodat  tradicionale .Te mesuarit e sotem  ka ne qender   
nxenesin    dhe   ne   kete   process  mesuesi:
  -udheheq   te mesuarit
 –u ofron nxenesve rrugen  per kerkimin e pavarur te  informacionit.
 Ne vend te zgjidhjeve te gatshme  e  shpie  nxenesin ne  gjykime  e ne  arsyetime  te  
pavarura.
Mesimi   i   historise qe te jete  nje proces  aktiv  duhet te stimuloje tek nxenesit  
refl ekset  e kerkimit, pervojen  e  analizes  kritike  te ngjarjeve dhe te informacioneve  
qe merr.  Te arsyetuarit  ne menyre  logjike  eshte  baza e   te  mesuarit  te  historise 
.Logjika  historike  tregon  sa   i  aft e  eshte  mesuesi  per  tia  percjell  nxenesve  
informacionin  historik   ne  menyre  me  efi kase   te  mundshme .Nese nxenesi  arrin  
te  ve  ne  pune  logjiken  historike  dhe  nxjerr  prej  saj  perfundime  konkrete  mbi  
temen  e mesimit  apo  mbi detyren qe   i eshte  ngarkuar  te hulumtoje  atehere  ai 
e ka kryer  me kujdes  kete  detyre .Ne procesin e mesimdhenjes   mesuesi  duhet te 
jete  aktor ,duhet ta beje te dashur  lenden  per nxenesin ,ai duhet te pertcaktoje disa 
kerkesa mesimore  qe nxisin  aktivizimin e nxenesve  ne oren  e mesimit, si  edhe te 
kontrolloj  njohurite  e  fi tuara  prej  tyre  jo vetem  gjate  ores se  mesimit  por edhe  
prej  punes  kerkimore  qe ato  zhvillojne  me  inicjative  te  lire.  Qe  nxenesit  te  
ndjehen  mire  ne lenden  e  historise  mesuesi  duhet  te  planifi koj  me  shume  pune  
te  pavarura .Kerkesat  per  pune  te  pavarura synojne ti aft esojne  nxenesit ,per  tu  
vetmesuar  e  per  tu  stervitur , i drejton  ato si  te gjene  argumentet  e  domosdoshme  
per  te  mbeshtetur  argumentet  teorike  qe  jepen  ne  tekstin  shkollor.Nxenesi 
duhet te dĳ e si ta pervetesoj materialin   historik ne menyre logjike,   te hulumtoje 
ne menyre te pavarur  dhe te kerkoje pergjigjet e pyetjeve te ndryshme  qe mund  te  
lindin  gjate  procesit  mesimor.
Puna e pavarur u ngjall  nxenesve  emocione,  u  ndez   imagjinaten  krĳ uese,i  aft eson  
nxenesit  te pervetesojne logjikisht  konceptet  historike   dhe  ti  riprodhoje   ato  
lirisht.
Nje nder metodat  e  sukseshme ne   histori  eshte edhe   mesimi  zbulues 

Mesimi zbulues

 Nxit mendimin krĳ ues dhe te  pavarur. Nxenesi kerkon  dhe nepermjet  fakteve  
nxjerr vete  perfundime. Per te perdorur metoden  mesimi   zbulues   nxenesi   duhet   
te   ndjek tre  hapa  kryesore:
 Se pari- Kerkimi- nxenesi duhet  te  kerkoje per ate detyre cka u  kerkon  mesuesi
                   Se dyti- Zbulimi- nxenesi  zbulon  per ate cka  kerkon
                   Se treti-Perforcimi-Nxenesi perforcon  ate  cka   zbuloi
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Pra nje nga  qellimet  e mesimdhenjes   bashkohore  eshte  te  nxenit  nepermjet  zbulimit  
te  informacionit  nepermjet  nxenesit. Zbulimi   i  njohurive  eshte menyra me e mire  
e  te  nxenit   e pranuar  nga  shume  mesimdhenes.  Te nxenit  eshte  nje  proces  
aktiv  ne  te  cilin  nxenesi  nderton  konceptet  e  njohurive  te  reja  duke  u  bazuar  
edhe  nga  njohurite  e  meparshme.Per te  realizuar  kete  perzgjedh  dhe  transmeton  
informacionin.   Te  nxenit  nepermjet  zbulimit  garanton  qendrueshmerine  e  
informacionit  ne  memorien  e nxenesve  per  nje  kohe  te  gjate,prate  con drejt 
logjikes dhe   jo nje  te mesuari  mekanik.
Mesimi  zbulues  ne  histori   u  ofron  nxenesve  veprimtari  qe  i  motivon  u  jep  atyre  
mundesine   te  praktikojne  aft esite  intelektuale .Nxenesit  mesojne  te  mendojne  
dhe  te  refl ektojne,ato  mesojne  se  si  te  nxene  e  kuptojne  me  mire  strukturen  dhe  
permbajtjen  e  lendes. Historia  eshte  mbushur  me  ngjarje  dhe  fi gura  te  njohura  
qe  kane  lene  gjurme   nder  breza  nepermjet  kesaj  metode  nxenesit  kerkojne , 
analizojne.Psh  rreth    Skenderbeut   nxenesit  kerkojne  per  te  zbuluar  rreth  kesaj  
fi gure  te  rendesishme  qe  ka  luft uar   kunder Perandorise  Osmane ,ata analizojne  
betejat  qe  jane  zhvilluar ,  cilesite  e  tĳ ,tiparet  e  shtetit  te  Arberit dhe nepermjet  
zbulimit  ato    i  rrenjosin  thelle. Nxenesit  jane  me  te  prirur  per  memorizimin  e  
informacionit  pasi  e  kane  zbuluar  vete  nepermjet   kerkimit  aktiv.

Te menduarit kritik gjate hulumtimit ne histori

Te menduarit  kritik  eshte  nje  proces   i nderlikuar    i integrimit  te ideve  dhe  
burimeve  historike.Ai  eshte  nje  proces     njohes,  veprues  dhe nderveprues   i cili  
ndodh  gjate  nivelit  te te  menduarit.Nepermjet  te menduarit  nxenesi  vlereson  
burimin  e  gjetjes  se  informacionit  qe  ka  zbuluar   gjate  kerkimit  dhe  pas  kesaj  
nxjerr perfundime.
Te  mesosh  nxenesit  te  mendojne  ne  menyre  kritike  do  te  thote  ti  mesosh  ata  
se  si  ti  perdorin  faktet dhe informacionet,  tiarsyetojne  dhe  ti  mbeshtesin  ne  
prova .Pervec  zhvillimit  te  aft esive  njohese  dhe  nxitjes  se  te  menduarit   kritik   
gjate  nje  pune  kerkimore  eshte  i domosdoshem  dhe  arsyetimi  ne  menyre  
logjike. Pa arsyetim  logjik  nxenesi  do  ta  kete  te  veshtire  ti  kuptoje  eti  analizoje  
materialet e ndryshme  historike,ti perzgjedhe  ato  dhe  te  jape   alternativat  e  
tĳ   per  zgjidhjen  e  mundshme  te  problemit  apo  te  temes  qe  eshte  mar  ne  
shqyrtim. Aft esimi    i   nxenesve per te  pervetesuar  ne  menyre  aktive   kerkon  
domesdoshmeri  aktivizimin  e  nxenesve  ne  veprimtari  mesimore  per  te  kerkuar  
e  pervetesuar  materialin  mesimor.  Veprimtari  te  tilla  i  terheqin  nxenesit , i  
aft esojne  te   pervetesojne  logjikisht  konceptet  historike.Mesuesi  duhet   te  nxise  
nxenesit  qe  gjate  ores  se   historise  ata  te   marrin  rolin  e  nje  historiani,  duke  u 
mesuar  atyre  se  si  te  kerkojne  aft esi  dhe  te  shprehen  me  standartet  e  duhura  
te  shkrimit  dhe  ndertimit  te  historise. Nje  hulumtues  ne  lenden  e  historise  
ben  pyetje, mban  shenime, krahason , regjistron pergjigjet, jep  argumente  dhe  
parashtron  zgjidhje  per  ndonje  problem  te  caktuar. Nxenesi  duhet  te  jete i  aft e  
te  listoje  llojet  e  burimeve  historike  duke  bere   dallimin  midis  atyre ,dhe  te  
vleresoje  rolin  e  secilit  burim  ne  ndertimin  e  historise.Punimet  kerkimore  jane   
pikerisht  ajo  pjese   e  formimit  tone  intelektual    e  cila  lidhet  shpesh  me  aft esi   te  
tilla  te  cilat  fi tohen  vetem  nepermjet  punes  hulumtuese. Motivimii   kuriozitetit 
eshte  ai  qe na shtyn  te  kerkojme  te  rene  me  gjithe  kompleksitetin e saj, na shtyn  
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te  kerkojme  e  te  hulumtojme vazhdimisht  ne  mjedise  e  ne  forma  te  reja, te 
pasurojme  eksperiencat  dhe  njohurite  tona.Per te  fi lluar  nje pune  hulumtuese  
nevojitet qe  hulumtuesi  ne  kete  rast  te  jete  nxenesi  ose  mesuesi   te  jete   i 
motivuar ,te  kete  nje  shtyse  te  mbrenshme  per  te  arritur  nje  qellim  te  caktuar.
Kjo  arrihet  nepermjet  motivimit  dhe  vetmotivimit  per  te  kerkuar  te  rene, per  te  
sjelle   risi  nepermjet   metodave  te  ndryshme  te  kerkimit  dhe  per  ti  vene  ato  ne  
perdorim  gjate  procesit  te  mesimdhenjes. Kerkimi  per  te  zbuluar  te  rene  duhet  
te  stimulohet  vazhdimisht  pasi  eshte  nje  pune   mendore  e  cila  ploteson  interesat  
dhe  ambiciet  e  individit.Detyra e kerkimit   ne  shkencat  shoqerore  percaktohet  
sipas   niveleve   te   studiuesit  por  edhe  te   gjithe  problematikave   te  kohes.  Qe  
kjo  te  realizohet  me  sukses  punimi  duhet  te  shfaqej  si  nje  pune  origjinale .
Ne  lenden  e Historise nje  punim  kerkimor,  apo  nje  zbulim  mund  te  quhej  edhe  
nje  menyre  e  re  e  grumbullimit  te  materialeve ,nje  menyre  ere  e  interpretimit  
apo  e  materialit  te  punuar  me  pare.
Puna  kerkimore  eshte  hulumtimi   i cili  shfaqet  si  nje  pune  gjithperfshirese  sepse  
ajo  permbledh  disa  procese  te  cilat  klasifi kohen  ne  disa  etapa.
1-Pergatitja  e  studimit  per  ndermarjen   e  hulumtimit  kerkimor. Momentet  
kryesore  jane  mbledhja  e  materialeve.
2-Hulumtimi  i  bibliografi se
3-Mbajtja  e  shenimeve
4-Pergatitja e tezes per  te  cilen  ndermeret  hulumtimi
 5.Interpretimi  i   materialit
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Trajtimi i elementeve të grupit të VI A dhe VII A në kurrikulën e gjimnazit
Analizë krahasuese e botimit të vitit 2011 dhe 2016

Antoneta Ahmati
Departmenti i Kimisë, Fakulteti  i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës

Abstrakt

Ne kete punim kam para qitur studimin e elementeve te grupit VI-A, VII –A ne kurrikulen e 
kimise te gjimnazit gjate viteve 2011 dhe asaj aktuales e shtepise botuese Pegi, 2016.
Në vitin 2011 në librat e gjimnazit në klasën 10 janë trajtuar elementët e grupit të VI A dhe 
VIIA në një temë të vetme mësimore duke dhënë konceptet kryesore (16.6%- te kapitullit). 
Kapitulli i jometaleve e konkretisht grupi i VI-A ka  9 nënçështje kryesore që zënë një vëllim 
prej 10 faqesh. Në të 6 nënçështjet përshkruhen çështjet kryesore të shoqëruara me pyetje dhe 
ushtrime.Në grupin e VII-A ka 8 nënçështje të shoqëruara me pyetje dhe ushtrime.
Ndërsa në kiminë 10 Pegi, 2016 që përdoret aktualisht në kurrikulën e gjimnazit është trajtuar 
vetëm grupi VII-A në një temë të vetme mësimore. Ne kapitullin “Sistemi periodik” është 
organizuar në 6 tema mesimore, ku nga këto vetëm njëi kushtohet grupit të VII-A (halogjeneve).
Kjo teme trajton vetite fi ziko-kimike dhe aktivitetin e halogjeneve në përgjithësi.Në kiminë 
11, Pegi 2016 nuk trajtohet asnjë temë mbi halogjenet.Kimia 12-te, shtepia botuese Pegi 2016, 
e trajton këtë temë në kapitullin e pestë ‘Grupi VII-A’ ne pesë orë mesimore, ndërsa grupin 
e ‘VI-A’ nuk e trajton në asnjë orë mesimore. Për aq sa ky tekst i kushtohet këtyre temave, i 
trajton në mënyrë të qartë duke theksuar konceptet kyce dhe rëndësinë që zënë ato.
Libri duhet të jetë i shkruar në mënyrë që nxënësit ta kuptojnë e të mos shfaqe dykuptime 
në dhënien e informacionit. Krahas kësaj duhet te jemi te vetëdĳ eshem që një rol kryesor jep 
dhe mësuesi në transmetimin e njohurive. Në kriteret gjuhësore përsa i përket botimit kimia 
MediaPrint, 2011;  gjuha e përdorur në tekst i përshtatet mjaft  mirë nxënësve dhe fj alet e reja 
janë vënë në dukje. Ndersa ne botimin Kimia, Pegi 2016 (I digjitalizuar) informacioni jepet ne 
menyre te permbledhur dhe konceptet kyce jane te theksuara me efektin ‘bold’. Kjo mendoj 
qe ndikon pozitivisht ne perqendrimin qe nxenesit duhet t’i kushtojne ketyre termave. Duhet 
marre parasysh se ky liber eshte perkthim i librave te gjuhes angleze dhe eshte nje gershetim 
i eksperiencave te mesim-dhenies dhe mesim-nxenies.

Fjalet kyce: substance, sistem periodik, reaksione kimike, komponent,halogjen,jometale.

Qëllimi i punës

Të analizojmë disa tekste  gjimnazipër të parë se si janë studiuar elementët e grupit të  
VIA dhe VIIA si kanë avancuar dhe cili nga këta tekste është më i kuptueshëm  nga 
nxënësit për të përvetësuar njohuritë e marra.
Jo të gjithë nxënësit kanë prirje në lëndën e kimisë siç ndodh dhe me lëndët e tjera 
kjo gjë na bën të mendojmë dhe të refl ektojmë se cila është mënyra e duhur për të 
shkruajtur një tekst kimie dhe kush nga tekstet që kemi marrë në shqyrtim e ka 
arritur këte gjë që të jetë më i kuptueshëm nga nxënësit.

2.Hyrja

“Një profesion nuk krĳ ohet nga çertifi katat dhe cenzurat, por nga ekzistenca e njohurive 
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të mjaft ueshme profesionale ekzistenca për ti përmisuar ato dhe nga në dëshirë e vërtetë e 
anëtarëve të këtĳ  profesioni për të përmisuar praktiken e tyre” [1]
                                                                                              Stigler dhe Hiebert (1999)
Kimia është shkencë e natyrës ku roli i së cilës është studimi i elementëve kimikë dhe 
të komponimeve të tyre.Kimia është mjaft  afër çdo aspekti të jetës tonë, e cila lidhet 
me prodhimin e një sërë lëndësh inorganike dhe organike.
Kimia studion ose merret me :
• Zbulimin e lëndëve prej së cilave është ndërtuar gjithësia në tërësinë e saj.
• Studimin e (përbërjes)  së lëndëve, vetitë dhe mënyrën e krĳ imit të tyre.
• Formimin e lëndëve (komponimeve) të reja.
• Gjetjen e mundësive (metodave) për prodhimin dhe zbatimin e lëndëve në 

praktikë.
Duke ditur problematikën që hasim në arsim cdo ditë, ku një pjesë e mirë e kësaj 
problematike vjen nga përzgjedhja e teksteve në shkollat e mesme, këtu më lindi 
ideja për të bërë një analizë të hollësishme të sistemit periodik dhe në veçanti të 
grupit të VI A dhe VII A, si një ndër kapitujt më të rëndësishëm në kimi.
Për analizë kam marrë  katër libra kimie gjimnazi të botuara në periudha të ndryshme 
kohore. Nëpërmjet këtĳ  vlersimi, gjykojmë se trajtimi i kësaj teme mund të pasurohet 
me shembuj të ndryshëm.
Trajtimi metodiko-shkencor tek elementët e grupit të VI A dhe VII A është e 
përzgjedhur për të vënë në dukje rëndësinë e kësaj pjese në lëndën e kimisë, si dhe 
për të aft ësuar nxënësit në përceptimin e fenomeneve natyrore dhe të fenomeneve 
kimike në veçanti.
Shpresoj që me anë të kësaj analize, të arrihet në një përfundim  më të vlefshëm dhe 
të kuptueshëm për t’u marë në konsideratë në tekstet e kimisë. Trajtimi i kësaj teme 
të vĳ ë tek nxënësit në mënyrë të tillë që ai të marrë njohuritë në mënyrë sa më të 
thjeshtuar dhe në përputhje me nivelin e përgjithshëm të tĳ .

Materiale dhe metoda
Për analizë kam marrë tre libra kimie gjimnazi. Nëpërmjet kësaj analize, gjykojmë 
se trajtimi i kësaj teme mund të pasurohet me shembuj të ndryshëm
Teksti i parë: KIMIA 10, shtëpia botuese MediaPrint, Tiranë 2011
Teksti i dytë:KIMIA 10-11, shtepia botuese Pegi, Tirane 2016
Teksti i tretë:KIMIA 12, shtëpia botuese Pegi, Tiranë 2018

Rezultate dhe diskutime

Duke marrë parasysh planifi kimin vjetor të zhvillimit të kësaj lënde, kemi 36 javë x 2 
orë/javë = 72 orë mësimore në kiminë 10-të / Kiminë 11-te (MediaPrint / Pegi)
Planifi kimi vjetor i kimise 12-te: 34 jave x 4ore/jave = 136 orë mësimore
Pasi analizuam në mënyrë krahasuese tekstet mësimore të kurrikulësKimia AML, 
nxorëm këto rezultate për secilin vit shkollor.
 Analiza Kimia, 2011

Kimia 10( MediaPrint,2011)
Në kiminë e këtĳ  viti botimi, tema “Elementët e grupit të VI-Adhe të VII-A”,  është 
trajtuar në kapitullin e 2 ku në konsideratë janë marrë elementët e grupit të VI-A dhe 
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VII-A.
Në këtë botim karakteristikat e kalkogjenëve dhe halogjenëve janë trajtuar në një 
temë të vetme. Është trajtuar: gjendja e tyre në natyrë, vendi që zënë dhe rëndësia e tyre 
në përditshmërinë tonë. Në këtë çështje jepen emrat dhe simbolet e elmentëve të grupit 
të VI-A dhe VII-A.Përcaktohen elektronet që kanë në shtresën e fundit elektronike, 
fl itet për elementët më të përhapura në koren e tokës (që është oksigjeni, squfuri, 
klori dhe trajtat që gjenden ato). Përbërjet që formojnë  kur bashkëveprojnë me 
elementët e tjerë, oksidet që formojnë dhe karakterin e tyre, vetite fi zike dhe kimike 
të këtyre elementëve, trajtat molekulare e tyre, bashkëveprimi i këtyre elementëve 
me elementë të tjerë, mënyra e përft imit të tyre në laborator etj. Trajtimi i kësaj teme 
në këtë mënyrë ndihmon nxënësit që të marrin infomacionin më të thjeshtëzuar dhe 
më të përmbledhur. Një rubrikë interesante që është dhënë në këtë botim është dhë 
rubrika “Mbani mend”.
Në rubriken“Mbani mend”,  jepen në mënyrë të  përmbledhur çështjet kryesore të 
librit dhe ato që duhet të mbahen mend nga nxënësit kjo ndihmon nxënësit që duke 
u bazuar tek pikat kyçe të mësimit të arrĳ ne ne zgjidhjen e rubrikes “Pyetje dhe 
ushtrime”,  në këtë mësim pyetjet janë të ndërtuara në mënyrë të tillë që mësuesi të 
marrë sa më shumë informacione në lidhje me të nxënin e nxënësve, ushtrimet janë 
të alternuara mes pyetjeve teorike dhe ushtrimeve.
Në fund të kapitullit është dhënë dhe rubrika “Teste per kreun”, janë dhënëdy 
teste ku kërkohet të testohen njohuritë e marra nga nxënësit. Pyetjet kanë karakter 
riprodhues dhe me përgjigje logjike.
Në rubrikën “Provo vetveten”,  është rubrikë përmbledhëse e të gjithë kapitullit të 
jometaleve  jepen 19 ushtrime ndër to jepen dhe ushtrime qe fl asin për elementët e 
grupit te VI-A dhe VII-A .
Në fund të kapitullit jepet dhe nje “hartë konceptesh” ku bëhet krahasimi i dy 
elementëve, squfuri i grupit të VI-A dhe klori i grupit të VII-A.
Kimia 10 (Pegi, 2016)
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Ne botimin Pegi te 2016, te klases 10 tema e elementeve te halogjeneve e 
kalkogjeneve jepet ne menyre te pergjithshme ne nje teme mesimore.
Grupi VII-A, trajtohet ne nje teme tjeter te po ketĳ  kapitulli (mesimi 4.3)
Ne kete tekst jepet pjesa teorike e nderthurur me skema dhe me shembuj 
reaksionesh, si dhe me nje rubrike pyetjesh kryesisht subjektive.
Konceptet kyce te trajtuara ne temen mesimore jane te theksuara me ‘bold’
Kjo menyre e te organizuarit i jep mundesi nxenesit te orientohet drejt nje ceshtje te 
caktuar, si dhe nxit bashkepunimin ne shpjegimin e tabelave dhe te zhvendosjes se 
reaksionit.
Gjithashtu kjo menyre e te hartuarit te tekstit, ben qe mesuesi te organizoje 
mesimin sipas disa llojeve te metodikave dhe teknikave, kryesisht ne aktivizimin ne 
mase te klases drejte nje qellimi per ngritje niveli.
Ne fund te kapitullit, ky tekst na ofron nje rubrike te quajtur “Kontrolli i 
kapitullit”
Ketu trajton disa nga ushtrimet te cilat jane zhvilluar ne temat mesimore te 
kapitullit, ne kete rast jepen 8 ushtrime persa i perket elementeve te sistemit 
periodik, ku nga keto 4 ushtrime I perkasin grupit VII-A
Kimia 11 (Pegi, 2016)
Nuk trajton asnje teme grupit te VI-A dhe VII-A.
Kimia 12 (Pegi, 2018)
Në botimin Pegi 2018, të klasës 12-të, temat përsa i përket trajtimit të elementeve të 
grupit VII-A, organizohen ne 1 kapitull të tërë që përfshin 9 tema mësimore.Ndërsa 
elementët e grupit të VI-A nuk trajtohen në asnjë temë mësimore.
Nga ato që janë trajtuar (halogjenet), cdo temë mësimore jep situatën e të nxënit, 
koncepte kyce, pyetje dhe detyra.
Situata e të nxënit jep kompetencat kyce që nxënësit duhet të arrĳ nëbrenda orës 
mësimore.
Krahas pjesës teorike, teksti ofron fi gura, tabela dhe grafi qe qe i vĳ ne në ndihmë 
nxënësve në të kuptuarin e mësimit.
Pyetjet dhe detyrat janë të trajtuar në mënyrë të tillë ku anash cdo ceshtje 
mësimore hartohen pyetje që lidhen logjikisht me paragrafi n në fj alë.Krahas këtyre, 
teksti ka rezervuar dhe rubrikën “shënime”, e cila jep informacion shtesë në dobi të 
mësimit.
Në fund te këtĳ  kapitulli jepen dhe “Ushtrime përmbledhëse”, ku jepen 6 ushtrime 
ne lidhje me kapitullin që trajton grupin VII-A.

Përfundime

Pasi bëmë analizën e katër teksteve të marra në shqyrtim arrita  në përfundimin që 
secili tekst në vitet e botimit të ndryshme sjell risi të ndryshme në organizimin e 
teksteve. Por tekstet që trajtojnë më shumë elementet e grupit të VI-A dhe VII-A  janë:
• Kimia 10,  botimi  2011,  pasi janë të pasuruara më shumë më detyra praktike 

dhe rubrika që aft ësojnë të menduarit në mënyrë të pavarur të nxënësve dhë rrit 
aft ësinë e të punuarit në grup dhe në mënyrë individuale. Dhe gjithashtu janë 
trajtuar dy grupet VI-A dhe VII-A

• Kimia 10-11, Pegi 2016, grupi VI-A nuk trajtohet në asnjë temë mësimore, ndërsa 
grupi VII-A trajtohet vetëm në pjesën e parë (kimia 10). Kimia 11 nuk trajton asnjë 
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temë, as atë të grupit të VI-A e as atë të grupit VII-A.
• Kimia 12, Pegi 2018, temat përsa i përket trajtimit të elementeve të grupit VII-A, 

organizohen ne 1 kapitull të tërë që përfshin 9 tema mësimore. Ndërsa elementët 
e grupit të VI-A nuk trajtohen në asnjë temë mësimore.

Ndërsa duke u bazuar në tri kriteret( teknike ,pedagogjike dhe gjuhësore) mund 
të themi se këto tekste nuk janë shumë të ndryshëm nga njëri - tjetri pasi kanë një 
zhvillim gjuhësor mjaft  interesant dhe të kuptueshëm për mesuesit dhe nxënësit gjë 
që e bën më të lëhtë shpjegimin dhe të nxënit e lëndës.
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Metodat e mesimdhenies ne klasat per arsimin fi llor dhe perfshirjen ne 
pjesemarrjen gjate procesit mesimor

Albana Arranjaku

Abstrakti

Edukimi i brezave eshte misioni me I rendesishem I shoqeris sone. Shkolla mban peshen 
kryesore te ketĳ  edukimi. E ardhmja e cdo shoqerie eshte te brezi I ri, tek femĳ et tane, te 
edukimi dhe formimi I tyre ne te gjitha fushat. Nxenesit e ciklit te ulet e shohin mesuesin e 
tyre si model dhe shembull te cilit deshirojne ti ngjajne ne te folur, ne te ecur, ne sjellje dhe 
ne veshje. Ndaj duhet te jemi teper te kujdesshem ne shembullin qe paraqesim para syve te 
nxenesve. Dihet qe nje shembull I mire I mesuesit do ti udheheqe ata ne te gjitha drejtimet 
gjate gjithe jetes. Komunikimi ne shkolle, menyra se si trajtohen, interesi qe tregon mesuesi 
ndaj tyre rrit kenaqesine e nxenesve ne oren mesimore si deshiren per te shkuar ne shkolle.Ne 
kete punim do te trajtojme metodat e mesimdhenies, mjeshteria me te cilen mesuesi i zoteron 
dhe i zbaton tek nxenesit. Do te shikojme se cfare efekti dhe rezultati japin keto metoda ne te 
nxenet e nxenesve, gjitheperfshirjen e tyre ne oren mesimore, te menduarit kritik e krĳ ues, 
zhvillimin e aft esive, bashkeveprimi midis njeri-tjetrit si dhe kenaqesia qe marrin nxenesit 
gjate ores se mesimit.Nga vezhgimet e kryera gjate oreve mesimore ne disa shkolla te rrethit 
te Fierit kemi pare se si jane perdorur keto metoda nga mesuesit dhe efektin qe ato kane dhene 
tek nxenesit. Gjitheperfshirja e nxenesve ne keto ore mesimore dhe kenaqesia e nxenesve. 
Jemi ndalur gjithashtu tek mjeshterite qe duhet te zoteroj mesuesi dhe komunikimi dhe klima 
qe ai ka me nxenesit.Me ane te pytesoreve jemi informuar per efektin dhe rezultatin qe japin 
metodat e reja tek nxenesit ne procesin e mesimnxenies si dhe opinionet e mesuesve per 
efekshtmerin e ketyre metodave. Ky punim njeh pikat e dobeta dhe te forta ku keto te fundit 
dominojne ne mesimedhenien me ne qender nxenesin. Komunikimi i mesuesit me nxenesin, 
vendosja e nxenesit ne qender te ores se mesimit eshte baza e nje mesim nxenie te suksesshme.

Fjalet kyce: Mesimdhenie, metodologjia me ne qender nxenesin, metoda kenaqesia ne oren 
mesimore, gjitheperfshirje, aktivizim.

Hyrje
Profesioni i mësuesit është ndër profesionet më fi snike, të bukura dhe me përgjegjësi. 
Mësimdhënia ndërvepruese dhe të nxënët aktiv duhet të jenë pjesë përbërëse e punës 
tonë të përditshme, ndaj ato janë tejet të dëshirueshme për ne.
Mësimdhënia i nxit nxënësit të bëjnë pyetje dhe të kërkojnë përgjigjet, t’i zbatojnë ato 
që kanë mësuar ne zgjidhjen e problemeve, të dëgjojnë njëri-tjetrin të debatojnë idetë 
në mënyrë të frytshme. Është kjo lloj mësimdhënieje që u shërben nxënësve në jetë.
Metodologjia e përdorur nga mësuesi gjatë orës së mësimit, dhe zbatimi i saj me 
përpikmëri përmbush nevojën për të nxënët më të thellë dhe më jetëgjatë, të nxënët 
që fëmĳ ët mund ta përdorin në mënyrë të efektshme. Të nxënët qe i bën ata jo vetëm 
nxënes më të mirë, por edhe anëtarë më të denjë e më të frytshëm për shoqërinë. 
Kënaqësia e profesionit tonë duket tek rezultatet, tek emocioni që përcjellin nxënësit 
dhe tek realizimi i objektivave. Sa kënaqësi jep zbatimi i metodave me në qëndër 
nxënësin? 
A janë ato të rëndësishme për të nxënët aktiv? 
Si realizohen ato në një orë mësimore?
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A ka rëndësi për nxënësin larmia e metodave që përdoren?
Në studimin tonë vëmë re se të gjitha këto pyetje marrin përgjigjen: Metodat e 
përdorura në orën mësimore janë factor i rëndësishëm në të nxënët aktiv dhe rrisin 
kënaqësinë e nxënësve në orën e mësimore.
Ky punim synon te percaktoje rolin qe luajne metodat e mesimedhenies ne procesin 
mesimor. Menyra se si mesues te ndryshem interpretojne, i njohin dhe i zbatojne 
keto metoda gjate ores mesimore. Nepermjet vezhgimeve te ketĳ  punimi shohim se 
si jane perqafuar keto metoda me ne qender nxenesit nga mesues te vjeter e te rinje. 
Shohim se si percillen keto te nxenesit, cfare efekti japin si dhe rezultatet konkrete ne 
oren e mesimit. Evidentojme pjesemarrjen e nxenesve ne shkolle dhe aktivizimin e 
tyre gjate ores se mesimit dhe kenaqesia qe ato japin. Shohim komunikimin mesues 
nxenes dhe mbarevajtjen e procesit mesimor per te realizuar objektivat e percaktuara 
nga mesuesi.
Strukturat me te cilen do te punohet gjate ketĳ  kerkimi eshte:
• Metodologjia e studimit
• Diskutimi i rezultateve
• Perfundime dhe rekomandime

Mesimdhenia me frytdhenese

Shumë mësues po përpiqen ti ndryshojnë praktikat e tyre, për të mbështetur 
zhvillimin e të menduarit kritik gjatë të lexuarit e të shkruarit. Ata duan që nëxënësit 
e tyre të mos jenë riprodhues të thjeshtë por të vënë në dyshim, të shqyrtojnë, të 
krĳ ojnë, zgjidhjen, interpretojnë e debatojnë faktet, të dhënat apo idetë që jepen në 
materialet përkatëse.Një mësimdhënie e tillë pranohet sot gjerësisht si “ praktika më 
e mirë”.Studimet tregojnë se në orë mësimi active , të organizuara dhe menduara 
mirë, të nxënët është shpesh shumë më i plotë dhe i frytshëm. “ Të nxësh në mënyrë 
të plotë e të frytshme do të thotë qeë mund të mendosh për atë që mëson, ta zbatosh 
atë në situate jetësore, ta perdorësh si bazë për të mësuar më tej dhe te vazhdosh 
të mësosh në mënyrë të pavarur”. Të nxënët që mund të përdoret më tej, të nxënët 
jetëgjatë, është një investim shumë më i mirë i kohës së mësuesit dhe i fondeve të 
bashkësisë, sesa të nxënët që kërkon nxënës pasivë, që i lodh mësuesit me rutinën e 
mërzitshme dhe që harrohet shpejt, sepse nuk ndërtohet gjatë mbi të.

Shprehite e te menduarit

Mesimdhenia e bazuar ne zhvillimin e shprehive te te menduarit ka marre 
permasa te medha ne keto 30 vjetet e fundit me te quajturin “revolucioni Kognitiv 
”. Shprehurite e te menduarit nuk mund te qendrojne te izoluara, ato nuk mund 
te veprojne jashte njohurive dhe pervojes. Te menduarit dhe njohurite shkojne 
kraperkrah. Ne duhet te kemi njohuri qe te mendojme rreth dickaje, aq me shume 
jemi ne gjendje te kritikojme, analizojme apo vleresojme. Keshtu, mesuesi e nderton 
punen e tĳ  ne klase per zhvillimin e shprehive te te menduarit Brenda kontekstit te 
njohurive te dhenga dhe mbi kete baze zhvillon te menduarit e nxenesve. Qe te dyja 
jane thelbesore ne procesin e te nxenit. Aft esimi I nxenesve per te menduar, per te 
pare lidhjet dhe marredheniet dhe per te bere vete zbulim se duhet te jete perparesi e 
mesuesve ne ditet e sotme. Eshte shume e vlefshme qe te nxenet te femĳ et te ndodhe 
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ne situate jetesore, autentike, pasi ne keto situate ata kuptojne se te nxenet eshte 
dicka me rendesi dhe behen keshtu te ndergjegjshem per zbatimet e tyre ne menyre 
dobiprurese.
Nga pervoja si mesimdhenes te gjithe e dime se femĳ et nxiten nga nje kersheri 
natyrore, perfshihen ne menyre active ne procesin e te nxenit duke kerkuar dhe 
zbuluar ato cka perbejne interes per ta. Por ne te njejten kohe dime se per ti arritur keto 
synime nxenesit duhet te pajisen me shumellojshmeri te menyrave te te menduarit, 
te perpunojne informacionin, te zgjidhin problem dhe te kuptojne ato qe jane duke 
mesuar.Femĳ et I kane te gjitha aft esite qe nevojiten per te permbyshur detyrat e tyre. 
Detyra jone si mesues eshte t’I pajisim ata me nje game te gjere mundesish per t’i 
perdorur ato ne menyre te tilla, qe te jene te suksesshem ne detyrat e ardhshme, sado 
te veshtira e te nderlikuara qe te jene. Metodat e reja, modelimi I tyre, zbatimi dhe 
pervetesimi nga mesuesit, I pajisin nxenesit me dĳ e, aft esi e njohuri te skalitura e te 
zhdukshme.

Mesimdhenia ndervepruese

Mesimdhenia I ngjan nje udhetimi te veshtire e plot te papritura. Misioni I saj sot 
eshte te kontribuoje ne formimin e shprehive te nxenesve ne te menduar. Kujtojme 
pikepamjete Piaget dhe Vygotskit per menyrat sesi nxenesit pervetesojne gjuhen dhe 
zhvillojne te menduarit. Duke u perqendruar po ne kete fushe hedhim nje veshtrim 
te shpejte ne nivelet e Toksonomise se Bloomit per njohjen dhe sjellim nder mend 
edhe te tjere qe kane kontribuar per zhvillimin e e te menduarit te nxenesve, dhe 
mendojme per nxenesit tane.Nxenesit jane te ndryshem ne shume drejtime dhe ne 
ate sesi zhvillohet procesi njohes.
I bejme keto pyetje vetes:
-A jemi te ndergjegjshem per keto ndryshime qe ekzistojne tek nxenesit tane?
-Si mund t’I ndihmojme at ate zhvillohen sipas vecorive te tyre individuale?
Per te realizuar plotesisht potencialin e tyre duhet te jemi bashkepunues, te kemi 
besim ne vetvete, te marrim persiper rreziqet, te perballemi me veshtiresi dhe sfi da, 
te bejme pyetje. Vendmberritja e deshiruar eshte qe nxenesit:
-te mendojne ne menyre kritike
-te pajisen me shprehite e zgjidhjes se problemit.
-te orientohen ne situate te panjohura jetesore
-Ne seminaret e shumta te organizuara me mesues pyetjes:
“Pse eshte e rendesishme per femĳ et qe te mesojne se sit e mendojne?”

Organizimi i mesimit per te dhenat aktiv

Shume vjet me pare, psikologu zvicerian Zhan Piazhe (Jean Piaget), tregoi se njeriu 
meson duke e kuptuar boten perqark nepermjet koncepteve ekzistuese. Dhe gjate 
procesit te te kuptuarit te botes, , ne I ndryshojme konceptet e vjetra dhe, ne kete 
menyre kultivojme e zgjerojme aft esine tone per te kuptuar edhe me shume gjerat 
qe do te hasim ne te ardhmen. Duke qene se nxenesit mesojne perms te kuptuarit te 
gjerave – pra duke zbuluar dhe duke pyetur – mesuesit duhet ti nxisin nxenesit qe 
te bejne pyetje. Dhe duke u nisur nga ky fakt se berja e pyetjeve eshte nje veprimtari 
qe mund te persoset , mesuemsi duhet tu tregoje nxenesve se si te hulumtojne , si te 
bejne pyetje , si te kerkojne dhe si te shqyrtojne informacionin. Meqenese veprimi I 
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te nxenit ndryshon idete tona te vjetra dhe zgjeron kapacitetin per te mesuar gjera 
te reja , mesuesit duhet t’i shtyjne nxenesit te refl ektojne per ate qe kane mesuar , te 
marrin ne shqyrtim rrjedhojat e tyre , t’i zbatojne njohurite ne menyre te frytshme 
dhe te ndryshojne a pershtasin menyrat e vjetra te te menduarit per temen.

Metodat me ne qender nxenesit

Metodat me ne qender nxenesit jane te larmishme dhe te pafundme.
Keto metoda duke ndryshuar nga ato te perdorura me pare (metoda tradicionale) te 
cilat kiishin ne qender mesuesin autoritar , I cili udhehiqte oren e mesimit. Ne keto 
meodele mesimdhenie te cilat e vendosnin nxenesin  ne plan te dyte, si zbatues I 
udhezimeve e urdhrave te mesuesit.
Te menduarit kritik, analiza e dukurive, veprimeve krĳ mtaria e nxenesit, nuk ishin 
ne focus te ketyre metodave. Duke testuar veten dhe duke pare rezultatet e nxenesve 
krahasuar me vende te tjera ne testet nderkombetare si PIZA e ndjejme te nevojshme te 
perdorim modele te reja ne mesimdhenie. Modele te cilat jane te suksesshme dhe kane 
ne focus nxenesin si krĳ ues kritik, analizues te problemeve dhe dukurive te ndryshme.
Menyra se si do te realizohen keto metoda ne oren e mesimit, njohja e ketyre 
metodave nga mesuesi i lendes, menaxhimi i kohes, zbatimi me perpikmeri I tyre, 
materilat ne dispozicion te mesuesit, synimi I tĳ  per gjitheperfshirjen e nexenesve, 
kenaqesia qe ato japin dhe percjellin tek nxenesit jane factor te rendesishem ne ate qe 
duam te percjellim tek nxenesit. Duke qene aktiv, duke bashkevepruar me ashokun, 
ne analiza dhe duke qene ne qender te ores se mesimit nxensit jane protagonistet 
kryesor te ores se mesimit. Mesuesi eshte menaxhues, dhe udheheqesi i saj.

Kenaqesia e nxenesve gjate ores mesimore

A e rrit menyra trajtimit te ceshtjeve, menaxhimi i ores se mesimit si dhe metodologjia 
e perdorur kenaqesine e nxenesve ne oren e mesimit?
Nga intervistat e marra si dhe nga vezhgimet gjate oreve mesimore kemi arritur ne 
perfundimin se elementet e siper permendur e rrisin kenaqesine ne oren e mesimit.
Klima e klases varet nga disa faktore te cilet jane thelbesor ne mesimnxenie. 
Mjedisi fi zik i klases kushtet ne te cilat do te zhvillohet ora mesimore jane shume  
te rendesishme.Nxenesi eshte me i motivuar, ai i percepton njohurite e reja ne 
veprimtari praktike ne forme loje, duke bashkevepruar me shokun, duke i zgjeruar 
njohurite ne nje harte e cila pervĳ on te menduarit.Te menduarit kritik dhe krĳ ues 
eshte ne qender te te gjitha veprimtarive. Perzgjedhja e metodave nga mesuesi 
ndikon dhe rrit kenaqesine e nxenesve gjate procesit mesimor. Veprimtaria praktike 
e nxenesve, perdorimi nga vete nxenesve i mjeteve mesimore e didaktike, zhvillimi i 
eksperimenteve nga vete nxenesit jane tregues te nje mesimnxenie efektive.
 Problemet  e  mësimdhënies: Problemet në mësimdhënie janë të shumta, por, për ta 
bërë më të lehtë kuptimin dhe zbatimin e tyre,ato janë grupuar në katër lloje:
Problemet e metodave të mësimdhënies; në fi llim të orës së mësimit, mësuesi i 
përdor pyetjet për të përsëritur mësimin e mëparshëm. Pas përsëritjes, pyetjet që 
lidhen me të lexuarin përdoren për të zhvilluar të kuptuarit. Mësuesit kanë prirje të 
zgjedhin dhe të organizojne veprimtari, si ajo e pyetjeve për të arritur synimet dhe 
qëllime të caktuara, gjatë kohës së mësimdhënies. 
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Problemet e motivimit; kanë të bëjnë me përfshirjen e nxënësve në proçesin e të 
nxënit. Në klasat e uleta, problemet e motivimit nuk janë aq të  theksuara sa në 
shkollën e mesme. 
Probleme  te menaxhimit; Problemet emenaxhimit kanë të bëjnë me krĳ imin dhe 
ruajtjen e një klime që çon në nxënie të efektshme. Problemi më i zakonshëm i 
menaxhimit ka të bejë me faktin që nxënësit duhet të mësohen të fl asin me radhë, 
kjo është edhe arsya pse “ngritja e dores” është një praktikë universale, në të gjitha 
shkollat. 

Kur një mësues  është efektiv

Një mësues është efektiv kur ka pritshmëri pozitive për suksesin e nxënësve .Ai është 
një menaxher shumë i mirë në klasë,sa më efk tiv është mësuesi,aq më të suksesshëm 
janë nxënësit.Një mësues efektiv është një nxënës qe mëson me nxënësit,një tipar 
thelbësor i mësimdhënies efektive është theksimi për të praktikuar derisa të arriher 
në pikën e zotërimit.Një mësues efk tiv përdor metoda të ndryshme mësimore, 
strategji, burime dhe lloje të të mësuari që janë të përshtatshme për mësimin e tyre. 
Ai mund të përdorë procedurat e qarta mësimore te tilla si: demostruese, modeluese, 
shpjeguese, pyetëse. Një mësues efektiv mëson nga afër gjatë monitorimit përparimin 
e nxënësve dhe siguron praktikë në rimësimdhënie,aty ku është e nevojshme.
Pesë konceptet e rëndësishme që rrisin pritshmëritë pozitive:
• Thirr cdo nxënës në emër në një mënyrë miqsore.
• Thuaj,Ju lutemi-me mirësjellje dhe respekt për të përcjelle një mesazh që thotë: 

“Po ju kushtojë vëmendje”
• Thuaj, faleminderit për cdo gjë.
• Buzëqeshni-Një buzëqeshje është mënyra më efektive për të krĳ uar një mjedis 

pozitiv.
• Duajini, -Mësuesi efk tiv ofron më shumë se një produkt, ata ofrojnë mënyrën e 

të shërbyerit. Fomat më të sinqerta të shërbimit vĳ në nga dëgjimi, dashuria, dhe 
përkujdesja.

Mesimdhënie e mirë, mësues i suksesshëm

Mësimdheënia e mirë është e vështirë të përcaktohet,sepse termi i mirë ka më shume 
ngjyrime emocionale.Mesimdhenia “e mirë”e kemi te vështirë ta përcaktojmë ,ndërsa 
mësimdhënia “e suksesshme” mund të vërtetohet. Mësuesi i suksesshëm quhet ai që 
është në gjëndje të realizojë qellimet dhe objektivat e programit. Përmasat kryesore 
të mësimdhënies së suksesshme janë dy :Synimi dhe rezultatet. Pa synim rezultatet 
e nxënësit bëhen të rastësishme dhe pa kriter.Ndërsa mësuesit e suksesshëm 
janë ata të cilët mund të vërtetojnë aft ësitë e tyre për të realizuar rezultatet e 
planifi kuara.Studimet tregojnë se mësuesit e suksesshëm janë të drejtë,demokratë, 
të përgjegjshëm,të kuptueshëm, nxitës,

Arti i të pyeturit

Të pyeturit është një tjetër sjellje ndihmëse e mësuesit.(G.Broën dhe Ëragg,1993);kanë 
klasifi kuar pyetjet në dy grupe ,duke dalluar si pyetje qe kanë të bëjnë me përmbajtjen 
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dhe ato që përmbajnë një proçes.
Pyetjet e përmbajtjes:
• Mësuesit paraqesin pyetjet e përmbajtjes, me qellim që nxënësit të operojnë me 

përmbajtjen e mësuar.Një shembull i tillë është ai, kur mësuesi i bën një pyetje 
nxënësit,për të parë nëse e mban mend materialin e mësuar apo jo .Përgjigja e 
saktë dihet që më parë nga mësuesi .Përgjigja gjendet edhe në tekst , por atë e dinë 
edhe nxënësit .

• Pyetjet janë:
• Të drejtpërdrejta : Ku pyetja nuk kërkon interpretim apo nuk ka kuptim alternative.
• E nivelit të ulet :Pyetja kërkon të riprodhohet vetëm informacionin faktik që 

pretendohet të përgjithsohet apo të dalë perfundimi .
• Konvergjente : Burime të ndryshme të të dhënave çojnë në disa përgjigje .
• E mbyllur : Pyetja nuk ka përgjigje alternative apo interpretim të mundshëm.
• Faktike : Pyetja kërkon të riprodhohet vetëm një pjesë e shkëputur nga njohuritë 

e përvetesuara .Rreth 80 % e pyetjeve që bëjne mësuesit janë për përmbajtjen 
e lëndës dhe kërkojnë përgjigje të sakta dhe të drejtpërdrejta .Arti i të pyeturit 
është një nga shprehitë më të rëndësishme të mësuesit. Pyetjet nuk janë qëllime 
në vetvete , por ato janë një mjet për të përfshirë nxënësit në proçesin e të nxënit, 
duke i përfshirë në veprimtari apo të mendojnë rreth materialit të paraqitur nga 
mësuesi.

• Pyetjet proçes: Jo të gjitha pyetjet mund të jenë te lidhura me përmbajtjen .Pyetjet 
bëhen për qellime të shumta, me synimin e nxitjes së proçeseve të ndryshme 
mendore.Për të zgjidhur një problem, për të nxitur kureshtjen ,për të nxitur 
nxënësit të përfshihen në një veprimtari, të analizojnë , sintetizojnë apo të gjykojnë 
,të gjitha janë qellime të mësimdhënies që duhen te refl ektohen ne strategjitë e të 
pyeturit të meësuesit. Për këto arsye,përmbajtja nuk është qëllim në vetvete, por 
një mjet për të arritur qëllime të niveleve të larta e të të menduarit.Ashtu si më 
sipër pyetjet i rendisim në pyetje:

• Jo të drejtperdrejta: Pyetja ka interpretime të shumta të mundshme dhe kuptime 
të ndryshme .

• Të nivelit të lartë :Pyetja kërkon proçes mendore me komplekse,sesa riprodhimin 
e fakteve (d.m.th.përgjithësime dhe përfundime )

• Divergjente : Burime të ndryshme të të dhënave të çojnë në përgjigje të ndryshme 
të sakta.

• Të hapura: Një përgjigje e vetme as nuk pritet, por edhe nuk është e mundur pra 
është pyetje me më shumë se një përgjigje.

• Koncepte: Pyetja kërkon proçesin e abstraksionit, përgjithësimet dhe përfundimet.
Pozicioni i mësuesit dhe i  nxënësit në  mësimdhënien ndërvepruese: 
Mësuesi kërkues apo mësuesi refl ektiv synon ta përsosë gjithnjë e më teper proçesin 
e mësimdhënies.Ai është i aft ë:
• Dhe i zoti për të shërbyer si shembull pozitiv për nxënësit e tĳ ;
• Të caktojë qellimet për të nxënit;
• T’i motivojë nxënësit;
• Të gjallerojë të menduarit e nxënësve;
• Të sigurojë diskutim të pasur;
• Të zgjedhë metodat e duhura;
• Për t’i ndihmuar nxënësit të bëjnë pyetje të mira;
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• Për t’u mësuar nxënësve si t’i përdorin metodat dhe teknikat në punë të pavarur;
• Për të zhvilluar marrëdhënie të hapura,bashkpunim afatgjatë dhe kolegjial me 

koleget e tjere;
• Për të qënë ndihmës,partner dhe lehtësues në proçesin e të nxënit.
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Ndryshimet klimatike,ngrohja globale dje, sot dhe nesër

Matilda Sufali
Mesuese, Gjimnazi “Zihni Magani”, Peqin

Abstrakt

Klima e Tokës ka ndryshuar gjatë gjithë historisë. Vetëm në 650,000 vitet e fundit ka pasur 
shtatë cikle të përparimit dhe tërheqjes glaciale, me fundin e papritur të epokës së fundit 
të akullit rreth 7,000 vjet më parë duke shënuar fi llimin e epokës moderne të klimës - dhe 
të qytetërimit njerëzor. Shumica e këtyre ndryshimeve klimatike i atribuohen variacioneve 
shumë të vogla në orbitën e Tokës që ndryshojnë sasinë e energjisë diellore që merr planeti 
ynë.
Dëshmitë shkencore për ngrohjen e sistemit të klimës nuk janë të qarta.
Tendenca aktuale e ngrohjes është e një rëndësie të veçantë, sepse shumica e saj ka shumë 
të ngjarë (më shumë se 95 për qind probabilitet) që të jetë rezultat i aktivitetit njerëzor që 
nga mesi i shekullit të 20-të dhe duke vazhduar me një ritëm që është i pashembullt gjatë 
dekadave deri në mĳ ëvjeçarë.1
Satelitë që qarkullojnë në tokë dhe përparimet e tjera teknologjike kanë mundësuar shkencëtarët 
të shohin pamjen e madhe, duke mbledhur shumë lloje të ndryshme të informacionit rreth 
planetit tonë dhe klimës së tĳ  në një shkallë globale. Ky organ i të dhënave, i mbledhur gjatë 
shumë viteve, zbulon sinjalet e një klime të ndryshueshme.
Natyra e kapërcimit të nxehtësisë së dioksidit të karbonit dhe gazeve të tjera u demonstrua 
në mesin e shekullit të 19-të.2 Aft ësia e tyre për të ndikuar në transferimin e energjisë infra 
të kuqe nëpërmjet atmosferës është baza shkencore e shumë instrumenteve të fl uturuar nga 
NASA. Nuk ka dyshim se nivelet e rritura të gazrave serë duhet të shkaktojnë që Toka të 
ngrohtë në përgjithësi.
Bërthama e akullit të nxjerra nga Grenlanda, Antarktiku dhe akullnajat e maleve tropikale 
tregojnë se klima e Tokës reagon ndaj ndryshimeve në nivelet e gazrave serrë. Dëshmia e 
lashtë mund të gjendet edhe në unazat e pemëve, sedimentet e oqeanit, shkëmbinj nënujorë 
të koraleve dhe shtresa të shkëmbinjve sedimentarë. Këto prova të lashta ose paleoklime 
tregojnë se ngrohja aktuale po ndodh afërsisht dhjetë herë më shpejt se norma mesatare e 
ngrohjes së shërimit të akullnajave.
Dëshmi për ndryshime të shpejta klimatike janë bindëse:
Rritja globale e temperaturës
Temperatura mesatare e sipërfaqes së planetit është rritur rreth 1.62 gradë celsius (0.9 gradë 
Celsius) që nga fundi i shekullit të 19-të, një ndryshim i nxitur kryesisht nga rritja e dioksidit 
të karbonit dhe emisioneve të tjera të krĳ uara nga njeriu në atmosferë.4 Shumica e ngrohjes 
ndodhën në 35 vitet e fundit vjet, me pesë vitet më të ngrohta që po zhvillohen që nga viti 
2010. Jo vetëm që viti 2016 ishte viti më i ngrohtë, por tetë nga 12 muajt që përbëjnë vitin - nga 
janari deri në shtator, me përjashtim të qershorit - ishin më të ngrohtat në regjistrim për ato 
muaj përkatës. 5
Oqeanet kanë absorbuar shumë nga kjo ngrohje në rritje, me 700 metra të thellësisë së oqeanit 
që tregojnë ngrohjen prej më shumë se 0.4 gradë Fahrenheit që nga viti 1969.
Fletët e akullit në Grenlandë dhe Antarktik kanë rënë në masë. Të dhënat nga Graviteti i 
NASA-s dhe eksperimenti i klimës tregojnë se Grenlanda ka humbur mesatarisht 281 miliardë 
ton akulli në vit midis 1993 dhe 2016, ndërsa Antarti ka humbur rreth 119 miliard ton gjatë së 
njëjtës periudhë kohore. Shkalla e humbjes në masë të akullit të Antarktidës është trefi shuar 
në dekadën e fundit.Akullnajat po tërhiqen pothuajse kudo nëpër botë - duke përfshirë në 
Alpet, Himalaje, Ande, Rockies, Alaska dhe Afrikë.Akullnajat po tërhiqen pothuajse kudo 
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nëpër botë - duke përfshirë në Alpet, Himalaje, Ande, Rockies, Alaska dhe Afrikë.8
Vrojtimet Satelitore tregojnë se sasia e mbuluar me borë pranverore në Hemisferën Veriore 
është ulur gjatë pesë dekadave të fundit dhe se bora po shkrihet më herët
Niveli global i detit u rrit rreth 8 inç në shekullin e fundit. Norma në dy dekadat e fundit 
megjithatë është pothuajse dyfi shi i asaj të shekullit të kaluar dhe po përshpejton paksa çdo 
vit. niveli i detit Global u rrit rreth 8 inç në shekullin e kaluar. Norma në dy dekadat e fundit, 
megjithatë, është pothuajse dyfi shi i shekullit të kaluar dhe po përshpejton paksa çdo vit. 
10Image: Republika e Maldiveve: Rreziqet ndaj rritjes së nivelit të detit + MOREDetimi i 
akullit të detit ArktikShtësia dhe trashësia e akullit të detit Arktik ka rënë me shpejtësi gjatë 
dekadave të funditBoth shkalla dhe trashësia e akullit të detit Arktik ka rënë me shpejtësi 
gjatë disa dekadave të fundit.11Image: Vizualizimi i akullit të Detit të Arktikut 2012, më i 
ulëti në rekord + Ngjarjet MOREExtremeGlaciers po tërhiqen pothuajse kudo në botë - duke 
përfshirë në Alpet, Himalajet, Andet, Rockies, Alaska dhe Africa.The numri i ngjarjeve rekord 
të temperaturës në Shtetet e Bashkuara ka qenë në rritje, ndërsa numri i ngjarjeve rekord të 
ulët temperatura ka qenë në rënie, që nga viti 1950. SHBA gjithashtu ka dëshmuar numra në 
rritje e ngjarjeve të forta të reshjeve.12
Nga fi llimi i Revolucionit Industrial, aciditeti i ujërave sipërfaqësorë të oqeanit u rrit me 
rreth 30 %.13,14 Kjo rritje është rezultat i njerëzve që emetojnë më shumë dioksid karboni 
në atmosferë dhe kështu më shumë absorbohen në oqeane. Sasia e dioksidit të karbonit të 
absorbuar nga shtresa e sipërme e oqeaneve po rritet me rreth 2 miliardë tonë në vit. 

Fjalët kyce: Klima e Tokës, Rritje globale e temperatures, aciditeti I ujerave.

Hyrje

Ngrohja globale njihet edhe si efekti serë për shkak se gazet që grumbullohen mbi 
tokë e kthejnë planetin të ngjashëm me një serë. Duke e kllapuar nxehtësinë pranë 
sipërfaqes së tokës, efekti sere po ngroh planetin dhe po kërcënon mjedisin. Frika 
aktuale, lidhet me faktin se ngrohja globale po ndodh me një shpejtësi të paparë. 
Modelet kompjuterike po parashikojnë se deri në fund të shekullit XXI temperaturat 
do të rriten me disa gradë (tre gradë). Ndërkohë shkencëtarët po përpiqen të zbulojnë 
se sa shpejt po rriten temperaturat, dhe çfarë do të ndodhë si rezultat i kësaj rritjeje. 
Nëse temperaturat do të rriten me të vërtetë shumë, rezultati më i dukshëm do të jetë 
se disa pjesë të akujve polar do të shkrihen duke shkaktuar ngritjen e nivelit te detit 
botëror, e cila do të ishte katastrofi ke për disa shtete.Ishuj të tërë do të zhdukeshin 
dhe miliona banorë të tyre do të duhet të zhvendosen diku tjetër.Përmbytjet do të 
ndodhin përgjate brigjeve të deteve në të gjithë botën, duke zhvendosur akoma më 
shumë njerëz dhe duke shkaktuar dëmtime të të mbjellave. Ngrohja globale do të sjellë 
ndryshim të ciklit të qarkullimit global ujor si dhe nuk përjashtohen ndryshime të 
menjëhershme të klimës, që do të demostrohen me shfaqje të shpeshta të fenomeneve 
ekstreme të motit: ciklone, shira të fuqishme, përmbytje, thatësira. Ngrohja globale, 
nëse nuk do të kontrollohet do të shkaktojë probleme katastrofi ke me pasoja 
shëndetsore, mjedisore, ekonomike, dhe politike. Kosto e këtyre pasojave do të jetë 
shumë më e madhe se sa kosto e parandalimit të tyre. Ndryshimi klimatik nuk është 
një kërcënim i largët por një kërcënim aktual për mjedisin, sigurinë dhe prosperitetin 
tonë. Në këto kushte arritja e stabilitetit të klimës duhet të fi llojë duke planifi kuar në 
mënyrë urgjente një ekonomi globale me karbon të ulët, pasi nëse nuk e realizojmë 
këtë, kosto e pasojave do të jetë shumë herë më e madhe dhe më e papërballueshme. 
Aplikimi i disa politikave mjedisore synon pakësimin e ngrohjes globale.Përdorimi 
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i instrumentave ekonomikë siç janë rritja e çmimit të lëndëve djegëse fosile,taksimi 
i emetimeve, si dhe inkurajimi i njerëzve për të ndërmarrë veprime në miqësi me 
mjedisin krahas politikave për reduktimin e madhësisë së familjes si dhe përfshirjes 
së edukimit mjedisor janë disa nga mënyrat për parandalimin e problemeve që 
çojnë në ngrohjen globale.Pa një përpjekje të përbashkët të qeverive, organizmave 
ndërkombëtare dhe publikut luft a ndaj ngrohjes globale dhe pasojave të saj do të 
jetë e humbur. Ngrohja globale është një rrezik real për realizimin e objektivave të 
mĳ ëvjeçarit siç janë reduktimi i varfërisë, mbrojtja e mjedisit etj, ndaj përfshirja e saj 
në strategjinë kombëtare të zhvillimit është nevojë imediate dhe e pashmangshme 
për të arritur atë që tashmë synohet botërisht, zhvillimin e qëndrueshëm. 

Ndryshimet klimatike
Eshte reale. Po ndodh. Po përshpejtohet. Dhe është faji ynë. Aktiviteti njerëzor 
- veçanërisht prodhimi i gazrave serrë nga emetimet e karburanteve fosile - po 
riorganizon planetin tonë, duke ndikuar në një ndryshim të shpejtë mjedisor në 
një normë që kurrë nuk është parë më parë. Mesataret globale të temperaturës janë 
ngritur lart, detet po ngrohen, rriten dhe bëhen më acide, dhe ngjarjet ekstreme të 
motit, si thatësirat, zjarret, përmbytjet dhe stuhitë e fuqishme janë më të zakonshme. 
Ja ku do të gjeni më të fundit mbi efektet e ndryshimeve klimatike dhe masat që 
shkencëtarët, udhëheqësit botërorë dhe inovatorët po ndërmarrin për të zvogëluar 
ndikimin tonë të dëmshëm në planetin dhe për të zbutur dëmet e bëra tashmë.(1) 

Ngrohja globale
Ngrohja globale është termi që përdoret për të përshkruar një rritje graduale të 
temperaturës mesatare të atmosferës së Tokës dhe oqeaneve të saj, një ndryshim që 
besohet të ndryshojë përgjithmonë klimën e Tokës. Ka shumë debate mes shumë 
njerëzve, dhe nganjëherë në lajmet, nëse ngrohja globale është reale (disa e quajnë 
atë mashtrim). Por shkencëtarët e klimës që shohin të dhënat dhe faktet bien dakord 
se planeti po ngrohet. Ndërsa shumë i shohin efektet e ngrohjes globale të jenë më 
substanciale dhe më të shpejta se të tjerat, konsensusi shkencor mbi ndryshimet 
klimatike që lidhen me ngrohjen globale është se temperatura mesatare e Tokës është 
rritur midis 0.4 dhe 0.8 ° C gjatë 100 viteve. Vëllimet në rritje të dioksidit të karbonit 
dhe gazeve tjera serrë të lëshuara nga djegia e lëndëve djegëse fosile, pastrimit të 
tokës, bujqësisë dhe aktiviteteve të tjera njerëzore, besohet të jenë burimet parësore 
të ngrohjes globale që ka ndodhur gjatë 50 viteve të fundit. Shkencëtarët nga Paneli 
Ndërqeveritar për Klimën që kryejnë kërkime për ngrohjen globale kanë parashikuar 
kohët e fundit se temperaturat mesatare globale mund të rriten midis 1.4 dhe 5.8 ° C 
deri në vitin 2100. Ndryshimet që rezultojnë nga ngrohja globale mund të përfshĳ në 
rritje të nivelit të detit për shkak të shkrirjes së akullit polar kaps, si dhe një rritje në 
ndodhinë dhe ashpërsinë e stuhive dhe ngjarjeve të tjera të rënda të motit.(2) 

Klima përcaktohet si gjendja mesatare e motit të një vendi. Ndryshimi i klimës është 
ndryshimi gradual ose devĳ imi nga gjendja mesatare e njohur e motit të një vendi. 
Ngrohja globale është rritja e temperaturës mesatare të sipërfaqes së tokës. Ashtu si 
zbrazja e Glacier, ngrohja globale është një nga efektet e efekteve të ndryshimeve 
klimatike. (Dhe po, po ndodh me të vërtetë.) Gjatë 50 viteve të fundit, temperatura 
mesatare globale është rritur me ritmet më të shpejta në historinë e regjistruar. Dhe 
ekspertët shohin se trendi po përshpejtohet: Të gjitha, por një nga 16 vitet më të 
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nxehta në rekordin 134-vjeçare të NASA-s kanë ndodhur që nga viti 2000.
Mohuesit e ndryshimeve klimatike kanë argumentuar se ka pasur një "pauzë" ose 
një "ngadalësim" në temperaturat në rritje globale, por disa studime të kohëve të 
fundit, duke përfshirë një letër të botuar në revistën Science në vitin 2015, e kanë 
hedhur poshtë këtë pohim. Dhe shkencëtarët thonë se nëse nuk kufi zojmë emetimet 
e ngrohjes globale, temperaturat mesatare të SHBA mund të rriten deri në 10 gradë 
celsius gjatë shekullit të ardhshëm.

Çfarë shkakton ngrohjen globale?
Ngrohja globale ndodh kur dioksidi i karbonit (CO2) dhe ndotësit e tjerë të ajrit 
dhe gazrat serrë mbledhin në atmosferë dhe thithin rrezet e diellit dhe rrezatimin 
diellor që kanë rënë nga sipërfaqja e tokës. Normalisht, ky rrezatim do të shpëtojë 
në hapësirë   - por këto ndotës, të cilat mund të zgjasin për vite me radhë në shekuj në 
atmosferë, kapin ngrohjen dhe shkaktojnë që planeti të bëhet më i nxehtë. Kjo është 
ajo që njihet si efekti serrë.
Në Shtetet e Bashkuara, djegia e lëndëve djegëse fosile për të bërë energji elektrike 
është burimi më i madh i ndotjes së ngrohjes, duke prodhuar rreth dy miliardë tonë 
CO2 çdo vit. Bimët e thëngjillit janë larg ndotësve më të mëdhenj. Burimi i dytë më i 
madh i ndotjes së karbonit në vend është sektori i transportit, i cili gjeneron rreth 1.7 
miliardë ton emetime të CO2 një vit.(3) 

Si lidhet ngrohja globale me motin ekstrem?
Shkencëtarët pajtohen se temperaturat në rritje të tokës po nxisin më shumë dhe 
më shumë nxehtësi të nxehtësisë, thatësira më të shpeshta, reshje më të rënda dhe 
uragane më të fuqishme. Në vitin 2015, për shembull, shkencëtarët thanë se një 
thatësirë   e vazhdueshme në Kaliforni, mungesa më e keqe e ujit në 1,200 vjet, ishte 
intensifi kuar nga 15 për qind në 20 për qind nga ngrohja globale. Ata gjithashtu 
thanë se shanset për thatësira të ngjashme që ndodhën në të ardhmen ishin dyfi shuar 
përafërsisht gjatë shekullit të kaluar. Dhe në vitin 2016, Akademitë Kombëtare të 
Shkencës, Inxhinierisë dhe Mjekësisë njoft uan se tani është e mundur të atribuohen 
me besim disa ngjarje të motit, si disa valë të nxehtësisë, drejtpërdrejtë në ndryshimet 
klimatike.
Temperaturat e oqeanit të tokës po bëhen më të ngrohta, që do të thotë se stuhitë 
tropikale mund të marrin më shumë energji. Pra, ngrohja globale mund të kthehet, të 
themi, një stuhi e kategorisë 3 në një stuhi më të rrezikshme të kategorisë 4. Në fakt, 
shkencëtarët kanë gjetur se frekuenca e uraganeve të Atlantikut të Veriut është rritur 
që nga fi llimi i viteve 1980, si dhe numri i stuhive që arrĳ në në kategoritë 4 dhe 5. Në 
vitin 2005, uragani Katrina - stuhia më e shtrenjtë në historinë e SHBA-së goditi New 
Orleans ; e dyta me e shtrenjtë, uragani Sandy, goditi Bregun Lindor në 2012.
Thatësira, nxitje të gjata të nxehta, përmbytje të mëdha, përmbytje dhe ngjarje të tjera 
ekstreme të motit po ndodhin më shpesh dhe intensivisht çdo vit. Në të gjithë botën, 
ekipet kërkimore po analizojnë këto tendenca, duke vënë në dukje ndryshimet në 
temperaturën, reshjet, masën e akullit, nivelin e detit dhe shumë ndryshore të tjera 
të regjistruara nga mjetet matëse të motit.
Ndikimet e ngrohjes globale janë duke u ndjerë anembanë globit. Valët ekstreme 
të nxehtësisë kanë shkaktuar dhjetëra mĳ ëra vdekje në mbarë botën gjatë viteve 
të fundit. Dhe në një shenjë alarmante të ngjarjeve që vĳ në, Antarctica ka humbur 
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rreth 134 miliardë tonë metrikë akull në vit që nga viti 2002. Kjo normë mund të 
përshpejtojë nëse vazhdojmë të djegim karburantet fosile në ritmin tonë aktual, 
thonë disa ekspertë, duke shkaktuar nivelet e detit rritet disa metra gjatë 50 deri në 
150 vitet e ardhshme.

Shkaqet
Ndryshimi i klimës shkaktohet nga akumulimi i gazit serrë (GHGs) të lëshuar në 
atmosferë. GHGs, të cilat janë dioksidi i karbonit; oksid azotik; metan; avujt e ujit 
dhe Ozoni, posedojnë aft ësinë unike për të rënë në atmosferë, pranojnë dhe kapin 
ngrohjen nga largimi i sipërfaqes së tokës. Kjo ngrohje e bllokuar e shpenzon 
energjinë e saj për të ngrohur sipërfaqen e tokës dhe trupat e ujit.

Kontribuesit e GHG
Dioksidi i karbonit, i cili është kontribuesi më i madh për ngrohjen globale, është 
prodhuar nga djegia e komponimeve të karbonit. Oksidi i azotit është oksidimi i azotit, 
i cili është komponenti më i madh i ajrit atmosferik dhe metani është komponenti 
kryesor i karburantit të gazit natyror. Studimet kanë treguar se dioksidi i karbonit 
kontribuon rreth 77% (djegia e karburanteve fosile - 57%, pyllëzimi, prishja e biomasës 
- 17% dhe aktivitete të tjera antropogjene - 3%), metani kontribuon me 14%, oksidet 
e azotit kontribuojnë 8% ndërsa avujt e ujit dhe Ozoni përbën kontributin e mbetur 
prej 1% në ndryshimet klimatike.Përveç kësaj, gjenerimi i energjisë elektrike përbën 
30% të emisioneve të GS-ve në nivel global, Transport (djegia e karburantit) përbën 
26%, Industritë përbëjnë 21%, Komercial dhe Rezidentë zënë 12%, ndërsa Bujqësia 
liron 9% të emetimeve të GHGs në botë. Këto janë sektorë jetikë që nuk mund të 
hiqen, por të gjitha duart duhet të jenë në kuvertë për të nxitur teknologjitë efi kase 
për energji, praktikat dhe menaxhimin e energjisë.Nga revolucioni industrial deri në 
moshën e Informacionit, emetimet e GS-ve janë rritur në mënyrë të jashtëzakonshme 
për shkak të rritjes industriale dhe ekonomike të mbështetur nga djegia e karbonit 
brenda këtyre periudhave. Kina rrëzoi Shtetin e Bashkuar (SHBA) në vitin 2006 për 
t'u bërë emitt er i vetëm më i madh i GHGs, më pas është Shtete e Bashkuara dhe 
BE. Këto vende janë të rënda në prodhimin, transportin dhe prodhimin, industrinë, 
tregtinë dhe bujqësinë. Afrika e Jugut është kontribuesi më i madh i emisioneve 
të GHG në kontinentin afrikan - ai mburret me rreth 40% të energjisë elektrike 
të prodhuar në kontinent. Mbi 90% e stacioneve gjeneruese janë me qymyr dhe 
industritë e saj mbizotëruese janë industritë me intensitet energjie siç janë minierat, 
industria e pulpës, plehrat dhe rafi neritë.Çdo dispensacion ka djallin e vet unik dhe 
informacioni nuk mbetet prapa për këtë. Kjo moshe as nuk është e shqetësuar nga 
luft ërat, sëmundjet, malaria dhe HIV, por nga rreziqet e ndryshimeve klimatike. Në 
intervistën e tĳ , Bill Gate tha se bota jonë ka nevojë për një mrekulli energjie për të 
mbajtur një ekosistem të qëndrueshëm.

Efektet e Ndryshimeve Klimatike
Efektet e ndryshimeve klimatike po ndodhin shpejt rreth nesh, por kërkon një sy të 
trajnuar dhe një mendje të shpejtë për të vëzhguar këtë. Këtu janë disa nga provat e 
ndryshimeve klimatike që po ndodhin
a) Ngrohja globale: studimet kanë zbuluar se vitet e fundit ka qenë më e ngrohta në 
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qindra dhe mĳ ëra vjet më parë. Nëse keni qëndruar mjaft ueshëm gjatë këtĳ  planeti, 
do të kuptoni se temperatura globale po rritet. Nuk pyes veten pse kërkesa për ajër të 
kondicionuar (HVAC) ka parë një rritje të mprehtë në kohët e fundit, në fakt ajo është 
ndër konsumatorët më të mëdhenj të energjisë elektrike në nivel global.
b) Ndryshimi në modelin e reshjeve: kjo varet nga pjesa e botës, disa pjesë do të 
përjetojnë një model të parregullt të motit, si reshjet e zgjatura dhe të tjera thatësirat. 
Kjo çrregullim do të ketë një efekt negativ në prodhimin e ushqimit globalisht.
c) Zhdukja e Arktikut: Rajoni i Arktikut krahasohet me kondicionerin e tokës, por kjo 
masë e akullit po zbrazet në një shkallë shumë të shpejtë.
d) Ngritja në nivelin e detit: Është shënuar se niveli mesatar i detit në botë u rrit 
me rreth tetë inç nga viti 1880 - 2009. Bregdeti Lindor i SHBA dhe Gjiri i Meksikës 
përjetuan disa nga normat më të shpejta të rritjes së nivelit të detit në botë në 
shekullin e njëzetë . Sosje e akullnajave shton më shumë ujë në oqean, duke rritur 
kështu nivelin e detit dhe duke zvogëluar tokën në dispozicion.
e) Thatësira dhe vala e nxehtësisë: Ka një rritje në raportin e valës së nxehtësisë, kjo 
do të thajë ujin dhe do të prodhojë një periudhë të zgjatur të thatësirës.
Efektet e tjera të ngrohjes globale janë ndërprerja e ekosistemit, zhdukja e kafshëve 
të egra, shpërthimi i sëmundjeve, prodhimi i dobët bujqësor, zhvendosjet e njerëzve, 
rritja e cunameve, uraganet më intensive dhe të tjerët.
 Ngritja e Temperaturës Globale me 7 Degë është e pashmangshme, Administrata e 
Trump Paraprake (dhe Shrugs It Off )
Një varrezë në Bucksport, Karolina e Jugut, është përmbytur nga ujërat e përmbytjeve 
nga lumi Waccamaw shkaktuar nga Uragani Firence. Frekuenca dhe ashpërsia e 
ngjarjeve ekstreme të motit siç është kjo, kanë qenë të lidhura me ndryshimet klimatike 
të shkaktuara nga njeriu.Një raport i lëshuar kohët e fundit mbi mjedisin sugjeron që 
udhëheqësit në administratën Trump tashmë kanë shrugged nga mundësia e frenimit 
të ndryshimeve klimatike, një qëndrim që përfshin një të ardhme katastrofi ke për 
planetin.Shkencëtarët kanë paralajmëruar se nëse nivelet e tanishme të konsumit 
të karburanteve fosile vazhdojnë të pakontrolluara, Toka mund të ngrohet deri në 
7 gradë celsius (4 gradë Celsius) deri në 2100.Dhe sipas këtĳ  raporti, ky parashikim 
tashmë është pranuar nga qeveria si e pashmangshme - dhe asgjë nuk do të bëhet për 
ta parandaluar atë, njoft oi sot The Washington Post (28 shtator). 
Hartuar në korrik, raporti mjedisor u lëshua nga Administrata Kombëtare e 
Sigurisë në Komunikacion (Highway Traffi  c Safety) (NHTSA) dhe synimi i saj ishte 
të justifi konte propozimin e Presidentit Trump për të ngrirë standardet e gazit 
kilometrazhin për kamionët dhe makinat e lehta prodhuar pas vitit 2020, sipas The 
Washington Post.
Shtytja për të bërë më shumë automjete efi kase të karburantit do të reduktonte 
emetimet e dëmshme që kontribuojnë në ngrohjen globale, ndërsa plani i Trump rrit 
emetimet e gazrave serrë. Por në një skenar ku ngrohja e keqe deri në vitin 2100 ishte 
një përfundim i paregullt, politika e Trump nuk do të bënte aq shumë ndryshim, 
raportoi The Washington Post.
Që nga koha e industrializimit fi lloi në 1880 - duke fi lluar me përdorimin e përhapur 
të lëndëve djegëse fosile - temperaturat mesatare globale u rritën 0.9 gradë F (0.5 
gradë C) në pak më shumë se një shekull. Dhe në qoft ë se djegia e fosileve vazhdon 
të pandërprerë, temperaturat do të vazhdojnë të rriten përgjatë një trajektore të 
ngjashme, duke kapur 7 gradë F (4 gradë C) deri në fund të shekullit.
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Sipas raportit, kthimi i valës së ndryshimit të klimës së arratisur do të kërkonte "rritje 
të konsiderueshme në inovacionin dhe adoptimin e teknologjisë", dhe përpjekja 
për një ndryshim të tillë gjithëpërfshirës dhe dramatik - madje edhe me aksionet 
aq të larta sa ato janë - nuk është "aktualisht teknologjikisht e realizueshme ose 
ekonomikisht realizueshme. ( Live Science).
Ngrohja globale po ndodh tani. Temperatura e planetit po rritet. Parashikimi është i 
qartë dhe i pagabueshëm.
Secili nga 40 vitet e fundit ka qenë më i ngrohtë se mesatarja e shekullit të 20-të. 2016 
ishte viti më i nxehtë në rekord. Të 12 vitet më të ngrohta në rekord kanë ndodhur 
që nga viti 1998.
Globalisht, temperatura mesatare e sipërfaqes është rritur më shumë se një shkallë 
Fahrenheit që nga fundi i viteve 1800. Pjesa më e madhe e kësaj rritjeje ka ndodhur 
vetëm gjatë tre dekadave të kaluara.
Ne jemi shkaku. Ne po mbingarkojmë atmosferën tonë me dioksidin e karbonit, i 
cili kap luljen dhe ngadalëson temperaturën e planetit. Ku vjen e gjithë kjo karbon? 
Karburantet fosile që djegim për energjinë, thëngjillin, gazin natyror dhe naft ën, plus 
humbjen e pyjeve për shkak të shpyllëzimit, veçanërisht në tropikët.
Dëshmia shkencore është e qartë. Brenda komunitetit shkencor, nuk ka debat. Një 
shumicë dërrmuese e shkencëtarëve të klimës pajtohen se ngrohja globale po ndodh 
dhe se aktiviteti njerëzor është shkaku kryesor.

Nivelet e dioksidit të karbonit po rriten në atmosferë
Matjet e hollësishme të niveleve atmosferike të dioksidit të karbonit (CO2) janë 
marrë vazhdimisht që nga fundi i viteve 1950. Të dhënat tregojnë se nivelet e CO2 
janë rritur vazhdimisht çdo vit. Në vitin 2017, ato ishin 28 përqind më të larta se në 
vitin 1959, viti matjet e CO2 fi lluan në Observatorin Mauna Loa në Hawaii.
Për më tepër, shkencëtarët kanë shënime të detajuara të niveleve të kaluara të CO2 
nga studimet bazë të akullit, të cilat tregojnë se nivelet e CO2 janë më të larta se të 
paktën çdo pikë në 800,000 vitet e fundit.

Rritja e CO2 është nxitësi primar i ngrohjes globale
Dielli i nxehtë mbi rrokaqiejt CO2 absorbon ngrohjen e refl ektuar nga sipërfaqja e 
Tokës - ngrohjes që përndryshe do të kalonte lirshëm në hapësirë. CO2 pastaj liron 
atë nxehtësi, duke ngrohur atmosferën e Tokës.
Ndërsa nivelet e CO2 rriten, ritmi i ngrohjes përshpejtohet. Matjet e satelitit 
konfi rmojnë se më pak nxehtësi po ikin nga atmosfera sot se 40 vjet më parë. Edhe 
pse gazra të tjera që zënë ngrohje gjithashtu luajnë një rol, CO2 është kontribuesi 
kryesor në ngrohjen globale.
Klima ka ndryshuar shumë herë në të kaluarën gjeologjike për shkak të shkaqeve 
natyrore - duke përfshirë aktivitetin vullkanik, ndryshimet në intensitetin e diellit, 
luhatjet në orbitën e Tokës dhe faktorë të tjerë - por asnjë nga këto nuk mund të 
llogarisë rritjen aktuale të temperaturave globale.

Pse CO2 merr më shumë vëmendje kur ka aq shumë gaze të tjera që zënë 
ngrohje?

Ndotja e Ajrit, Aerosolet dhe Ngrohja Globale
Vrima e ozonit dhe ngrohja globale
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Efekti i Diellit në Klimë
Ne jemi përgjegjës për rritjen e CO2
Smokestacks e termocentralit të qymyrit
Shkencëtarët mund të zbulojnë përfundimisht se aktiviteti njerëzor është përgjegjës 
për rritjen e vërejtur të CO2. Si? Dioksidi i karbonit i emetuar nga djegia e qymyrit, 
gazit natyror dhe naft ës ka një "gjurmë gishti" kimike unike - dhe CO2 shtesë në 
atmosferë e mban atë nënshkrimin.
Si e dimë se njerëzit janë shkaku kryesor i ngrohjes globale?
Gjurmimi Kush është përgjegjës për rritjen e temperaturës dhe ngritjen e nivelit të 
detit (2017)
Prodhuesit më të mëdhenj të emetimeve industriale të karbonit
Pjesa e secilit vend të emisioneve të CO2
Shumica dërrmuese e shkencëtarëve janë dakord

Takimi i IPCC
Shoqëritë shkencore dhe shkencëtarët kanë lëshuar deklarata dhe studime të shumta 
që tregojnë konsensusin dërrmues se ngrohja globale po ndodh dhe se aktiviteti 
njerëzor është shkaku kryesor.
Shkencëtarët bien dakord: ngrohja globale po ndodh. Njerëzit janë Shkaku kryesor
Pasojat e temperaturave në rritje
Shtëpi të përmbytura
Ngrohja globale ka implikime serioze për shëndetin, mjedisin dhe ekonominë tonë. 
Valët e nxehtësisë së rrezikshme po rriten në ashpërsi dhe frekuencë. Rritja e nivelit 
të detit po përshpejton. Reshjet ekstreme janë në rritje në disa zona. Thatësira më të 
rënda po ndodhin në të tjerët. Së bashku, këto efekte përbëjnë një kërcënim për të 
gjithë planetin - përfshirë ju, bashkësinë tuaj dhe familjen tuaj.
Ndikimet e ngrohjes globale
Vlerësimi Kombëtar i Klimës
harta e rritjes së parashikuar të reshjeve
Prodhuar në mënyrë të rregullt nga Programi i Studimit të Ndryshimeve Globale 
të Shteteve të Bashkuara, Vlerësimi Kombëtar i Klimës siguron një vlerësim 
gjithëpërfshirës të kuptimit aktual të shkencës së klimës, duke përfshirë një pasqyrë 
të ndikimeve të mundshme në Shtetet e Bashkuara në baza rajonale.

IPCC
Paneli Ndërqeveritar për Ndryshimet Klimatike (IPCC) është themeluar në vitin 
1988 nga Organizata Botërore Meteorologjike (WMO) dhe Programi i Kombeve të 
Bashkuara për Mjedisin (UNEP) për të vlerësuar ndryshimet klimatike bazuar në 
shkencën më të fundit.
Nëpërmjet IPCC, mĳ ëra ekspertë nga e gjithë bota sintetizojnë zhvillimet më të 
fundit në shkencën klimatike, përshtatjen, cenueshmërinë dhe zbutjen çdo pesë deri 
në shtatë vjet.

IPCC ka nxjerrë vlerësime gjithëpërfshirëse në vitet 1990, 1996, 2001, 2007 dhe 2013, 
plus raportet metodologjike, dokumentet teknike dhe raportet periodike të veçanta 
që vlerësojnë ndikimet specifi ke të ndryshimeve klimatike (ato më të fundit në 
veprat: oqeanet dhe mbulimi i akullit, degradimi i tokës, dhe ndikimet e ngrohjes 
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1,5 ° C).
Kuptimi i shkencës së klimës
Shkencëtarët përdorin terma specifi kë për të përshkruar se sa mirë dihet diçka, gjë 
që mund të çojë në konfuzion midis jo-shkencëtarëve rreth gjetjeve të rëndësishme 
shkencore mbi ngrohjen globale. Njohja e kësaj terminologjie është çelësi për të 
kuptuar atë që dihet për ndryshimin e klimës.
Siguria vs Pasiguria: Kuptimi i Termave Shkencore Rreth Ndryshimeve Klimatike
Ne kemi nevojë për mbështetjen tuaj
për të bërë ndryshime 
Ne mund të ulim emetimet e ngrohjes globale dhe të sigurojmë që komunitetet të 
kenë burimet që u nevojiten për të përballuar efektet e ndryshimeve klimatike, por 
jo pa ty. Mbështetja juaj bujare ndihmon zhvillimin e zgjidhjeve shkencore për një të 
ardhme të shëndetshme, të sigurt dhe të qëndrueshme.( 4)  

Cilat janë efektet e tjera të ngrohjes globale?
Përgjigje: Çdo vit, shkencëtarët mësojnë më shumë për pasojat e ngrohjes globale 
dhe shumë pajtohen se pasojat e mjedisit, ekonomisë dhe shëndetit mund të ndodhin 
nëse tendencat aktuale vazhdojnë. Këtu është vetëm një grimcë e asaj që mund të 
presim:
Shkrirja e akullnajave, shkrirja e hershme e borës dhe thatësirat e rënda do të 
shkaktojnë mungesa më të mëdha të ujit dhe do të rrisin rrezikun e zjarreve në 
perëndim amerikan.
Rritja e niveleve të detit do të çojë në përmbytje bregdetare në bregun lindor, 
veçanërisht në Florida, dhe në zona të tjera të tilla si Gjiri i Meksikës.
Pyjet, fermat dhe qytetet do të përballen me dëmtuesit e rinj të dëmshëm, valët e 
nxehtësisë, përmbytjet e rënda dhe përmbytjet e mëdha. Të gjithë këta faktorë do të 
dëmtojnë ose shkatërrojnë bujqësinë dhe peshkimin.
Ndërprerja e habitateve të tilla si shkëmbinj nënujorë koralesh dhe livadhe alpine 
mund të çojnë në zhdukje shumë specie bimore dhe shtazore.
Alergjitë, astma dhe shpërthimet e sëmundjeve ngjitëse do të bëhen më të zakonshme 
për shkak të rritjes së rritjes së argjilës që prodhon polen, niveleve më të larta të ndotjes 
së ajrit dhe përhapjes së kushteve të favorshme për patogjenët dhe mushkonjat.

Ku qëndrojnë Shtetet e Bashkuara në kushtet e kontribuesve të ngrohjes 
globale?

Përgjigje: Në vitet e fundit, Kina ka marrë rolin udhëheqës në ndotjen globale të 
ngrohjes, duke prodhuar rreth 28 përqind të të gjitha emetimeve të CO2. Shtetet 
e Bashkuara vĳ në në vendin e dytë. Pavarësisht që përbëjnë vetëm 4 për qind të 
popullsisë botërore, ne prodhojmë një duzinë 16 për qind të të gjitha emetimeve 
globale të CO2 - aq sa Bashkimi Evropian dhe India (vendi i tretë dhe i katërt) 
kombinohen. Dhe Amerika është ende numri një, deri tani, në emisionet kumulative 
gjatë 150 viteve të fundit. Përgjegjësia jonë ka rëndësi për vendet e tjera, dhe kjo 
duhet të jetë me rëndësi për ne.
A janë Shtetet e Bashkuara të bëjnë diçka për të parandaluar ngrohjen globale?
Kemi fi lluar. Por, për të shmangur efektet më të këqia të ndryshimeve klimatike, ne 
duhet të bëjmë më shumë - së bashku me vendet e tjera - për të zvogëluar varësinë 
tonë nga lëndët djegëse fosile dhe për të fi lluar përdorimin e energjisë së pastër.
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Në vitin 2015, Agjencia Amerikane e Mbrojtjes së Mjedisit premtoi të reduktojë ndotjen 
e karbonit nga termocentralet tona deri në një të tretën deri në vitin 2030, në krahasim 
me nivelet e vitit 2005, nëpërmjet Planit të Pastrimit të Energjisë. Por përpara përpara 
deri në 2017, dhe nën Administrimin Trump, EPA propozoi shfuqizimin e këtĳ  mjeti 
kritik për frenimin e ndryshimeve klimatike. Po kështu, ndërsa nën administrimin 
e Obamës, Departamenti Amerikan i Transporteve propozoi standardet e ndotjes 
së karbonit dhe të ekonomisë së karburantit që synonin të ulnin emetimet përgjatë 
2020, nën administrimin e Trump, DOT po punon për të rihapur ato masa mbrojtëse 
të automjeteve që mbrojnë klimën dhe shëndetin tonë .
Për fat të mirë, udhëheqësit e shtetit, duke përfshirë edhe vetë vendin e makinave, 
pranojnë se transporti i pastër duhet të mbetet prioritet nëse duam të adresojmë 
rreziqet e kushtueshme të ndryshimeve klimatike dhe të mbrojmë shëndetin publik. 
Dhe përpjekjet rajonale në të gjithë vendin po ndihmojnë në rritjen e tregut të makinave 
elektrike, të cilat panë një rritje të shitjeve për 2017 gjatë vitit 2016. Ekonomia jonë e 
pastër e energjisë po rritet gjithashtu, pavarësisht përpjekjeve federale për të prishur 
atë. Në 2016, punësimi me erë u rrit me 32 për qind dhe vendet e punës diellore u 
rritën me 25 për qind.
Globalisht, në Konferencën e Kombeve të Bashkuara mbi Ndryshimet Klimatike 
në Paris, 195 vende, duke përfshirë Shtetet e Bashkuara, në kohë-rënë dakord për 
të ndotjes-prerja e dispozitave me qëllim të parandalimit të temperaturës mesatare 
globale të rritet më shumë se 1,5 gradë Celsius mbi kohën e para-industrisë. 
(Shkencëtarët thonë se ne duhet të qëndrojmë nën një rritje prej dy shkallë për 
të shmangur ndikimet katastrofi ke të klimës.) Për të ndihmuar në marrjen e 
marrëveshjes, administrata e Obamës premtoi 3 miliardë dollarë për Fondin e Klimës 
së Gjelbër, një organizatë ndërkombëtare e përkushtuar për të ndihmuar vendet e 
varfëra të përdorin teknologji të pastra të energjisë . Sipas kushteve të marrëveshjes 
së Parisit, vendet pjesëmarrëse do të takohen çdo pesë vjet, duke fi lluar nga viti 2020, 
për të rishikuar planet e tyre për uljen e emisioneve të CO2. Ndërsa në vitin 2017, 
Presidenti Trump njoft oi tërheqjen e vendit nga marrëveshja e klimës së Parisit dhe 
eliminimin e "politikave të dëmshme dhe të panevojshme siç është Plani i Veprimit 
të Klimës", amerikanët po forcon përpara atë. Nëpërmjet iniciativave si Aleanca 
Klimatike e Shteteve të Bashkuara, Iniciativa Rajonale për Gazën e Gjelbër, Ne Jemi 
akoma dhe Kryetarët e Klimës, shteti, biznesi dhe udhëheqësit lokalë janë zotuar të 
nderojnë dhe respektojnë qëllimet e Marrëveshjes së Parisit. Më shumë se 25 qytete 
në 17 shtete, me popullsi që arrin më shumë se 5 milionë, kanë miratuar rezoluta 
që do t'u mundësojnë atyre 100 përqind të energjisë elektrike të tyre nga burime 
të ripërtëritshme si era dhe dielli.Edhe më mirë, një iniciativë e re nga kryetari i 
komunës së New York City Michael Bloomberg jep një shtysë të shtresës urbane të 
kësaj lëvizjeje. Ai ka kërkuar nga kryebashkiakët e 100 qyteteve më të populluara të 
vendit që të ndajnë planet e tyre për të bërë ndërtimet dhe sistemet e transportit të 
jenë më të pastra dhe më efi kase. 20 që tregojnë potencialin më të madh për prerjen e 
ndotjes së rrezikshme të karbonit që po nxit ndryshimin e klimës do të ndajë gjithsej 
70 milionë dollarë në fi nancimin e asistencës teknike të siguruar nga Bloomberg 
Philanthropies dhe partnerët. 
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A është ngrohja globale shumë e madhe për mua për të ndihmuar në zgjidhjen e 
problemeve

Pyesin se si të ndalohet ngrohja globale?
 Zvogëloni gjurmën tuaj të karbonit duke ndjekur disa hapa të lehtë. Bëni ruajtjen e 
energjisë një pjesë të rutinës tuaj të përditshme dhe vendimet tuaja si konsumator. Kur 
blini pajisje të reja si frigoriferë, lavatriçe dhe tharëse, kërkoni produkte me etiketë 
Energy Star të qeverisë; ata përmbushin një standard më të lartë për efi kasitetin 
e energjisë sesa kërkesat minimale federale. Kur blini një makinë, kërkoni një me 
kilometrazhin më të lartë të gazit dhe emetimet më të ulëta. Gjithashtu mund të 
zvogëloni emetimet tuaja duke marrë transportin publik ose karshi makinave 
kur është e mundur. Ndërkohë që standardet e reja federale dhe shtetërore janë 
një hap në drejtimin e duhur, duhet bërë shumë më tepër. Zëni mbështetjen tuaj 
për politikat miqësore ndaj klimës dhe gatishmërinë për ndryshimin e klimës dhe 
tregoni përfaqësuesve tuaj se kalimi nga lëndët djegëse fosile të pista në energji 
të pastër duhet të jetë një përparësi kryesore, sepse është jetësore për ndërtimin e 
komuniteteve të shëndetshme dhe më të sigurta.(5) 

Ruaj botën - zgjidhjet tona
Janë fi lluar disa projekte për të kufi zuar emetimet globale të GHGs. Midis tyre është 
protokolli i Kiotos dhe Paris, i cili është një iniciativë globale për të kontrolluar 
ndryshimet klimatike. Objektivat e saj janë të krĳ ojnë një botë më të qëndrueshme 
duke kufi zuar emetimet e GS-ve, duke rritur penetrimet e burimeve të ripërtëritshme 
dhe të qëndrueshme të energjisë. Disa vende janë zotuar të ulin emisionin e saj të 
gazrave serrë dhe Kina po udhëheq botën kjo i përket. Individët privatë nuk janë 
lënë prapa, një kulture e re e sipërmarrësit globale ka dalë me energji diellore 
rezidenciale dhe komerciale. Elon Musk, i quajtur ndryshe njeriu i hekurt, ka nisur 
projekte të ndryshme alternative si SolarCity, SpaceX dhe Tesla Inc. Objektivat e 
tĳ  primar janë ulja e përqindjes së prodhimit të energjisë elektrike, transportit dhe 
kontributit komercial dhe rezidencial në emetimet e GHG, duke siguruar një jetë 
praktike , efi çente dhe e qëndrueshme.Në vend të rritjes së kapacitetit të instaluar 
për të plotësuar kërkesën në rritje të energjisë, janë miratuar masat e menaxhimit 
të efi kasitetit energjetik dhe të kërkesës. Qëllimi i tĳ  është të maksimizojë kursimet 
e saj të energjisë duke minimizuar humbjet e energjisë. Energjia e rikuperuar nga 
një sistem i optimizuar mund të përdoret për të plotësuar kërkesën për energji. 
Praktikat e menaxhimit anësor të kërkesës përfshĳ në zhvendosjen e ngarkesës, 
prerjen e pikut, përgjigjen e kërkesës dhe mekanizmin optimal të kontrollit. 
Praktika e efi çiencës së energjisë është miratimi i teknologjive të reja, efi kase për 
energji për të zëvendësuar teknologjitë joefi kase dhe kontrollin e vjetër. Shembuj 
të tilla mund të jenë po aq të thjeshta sa të zëvendësojnë llambat inkandeshente me 
llambat fl uoreshente kompakte me energji të efektshme (CFLs) ose dioda të lehta 
(LEDs). Emetimi i GHG-së zerohet nga burime të ripërtërishme të energjisë si era 
dhe energjia diellore. Turbina e erës transformon energjinë kinetike të erës për të 
prodhuar energji elektrike, ndërsa qelizat fotovoltaike korrin rrezatim diellor për të 
prodhuar energji të pastër (duke respektuar me forcë ligjin e parë të termodinamikës). 
Në traktatin e Parisit, Kina ka nënshkruar një Memorandum Mirëkuptimi për të 
zëvendësuar rreth 40% të kapacitetit të saj gjenerues me burime të ripërtëritshme 
dhe të qëndrueshme të energjisë. Gjermania është në pararojë të zbatimit të BRE-
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së, që zotëron kapacitetin më të madh të instaluar të PV-së. BRE ka kufi zimet e saj 
dhe kjo është arsyeja pse kërkohen kërkime për kontroll optimal, dërgim optimal, 
BRE të lidhura me rrjetin, menaxhim të përmirësuar të energjisë dhe sisteme të 
përmirësuar të ruajtjes së energjisë - siç janë bateritë, hibridet e baterive, ruajtja 
e energjisë së qelizave të karburantit për të përmendur vetëm disa. Këto synojnë 
plotësimin e natyrës së përhershme dhe mungesën e disponueshmërisë së burimeve 
të ripërtëritshme të energjisë (RES). Konkluzioni Ndryshimet klimatike nuk janë një 
mit, tashmë po ndodhin. Onusja është mbi ne që të bëjmë përpjekje të vetëdĳ shme 
dhe të qëllimshme për të promovuar një mjedis të qëndrueshëm. Objektivi kryesor 
i protokollit të Parisit për ndryshimet klimatike është kufi zimi i ndryshimit të 
temperaturës së tokës në 2 ^ 0 C. Çmimi i tregut i BRE po bie, duhet bërë përpjekje e 
qëllimshme për të rritur depërtimin e saj në treg. Gjithashtu, duhet të miratohet një 
kontroll optimal për burimet dhe operacionet e ndryshme të energjisë. Ashtu si Bill 
Gate tha se bota jonë ka nevojë për një "mrekulli energjie" për të ruajtur ekosistemin 
e saj të qëndrueshëm. Ne mund të jetojmë në mënyrë të qëndrueshme në mënyrën 
tonë të vogël, mund të mbjellim më shumë pemë, të përdorim më shumë burime 
të ripërtëritshme të energjisë. Mund të përdorim më shumë teknologji efi kase për 
energji dhe të miratojmë praktikat e menaxhimit të anës së kërkesës. Kush do të 
vuajë më shumë nga efektet e ndryshimeve klimatike? A është e drejtë natyra e 
përshtatshme për të shpërndarë efektet e ndryshimeve klimatike në Kinë, SHBA dhe 
Britani të Madhe, emetuesit më të mëdhenj të GS-ve? Do të Afrikës; i cili nuk ka bërë 
shumë në drejtim të prodhimit të energjisë elektrike, industrive, minierave; të jetë 
imun ndaj kërcënimeve të ndryshimeve klimatike? Cila është gjëja më e mirë në këtë 
pikë për të shmangur ndryshimet klimatike, penetrimin e burimeve të ripërtëritshme 
të energjisë? Këto dhe shumë pyetje më kritike janë shqetësime që marrin gjumin 
nga syri im. 
Ndryshimi i klimës është i vërtetë, përkrah Energjinë e Rinovueshme (6)   

Vlerësimi Kombëtar i Klimës 2014
Mbikëqyrur nga një Komitet Federal Këshillimor me 60 anëtarë, raporti i NCA 2014 
është në gjendje të na ndihmojë të shohim se çka po ndodh aktualisht në mjedisin 
tonë. Me një vlerësim të plotë federal të ngrohjes globale, të gjitha nivelet e vendim-
marrjes private dhe publike mund të informohen më mirë dhe të jenë të pajisura për 
të hartuar në mënyrë efektive politikat e ardhshme. Vlerësimi qartë përshkruan se 
çfarë ndikimi ngrohja globale tashmë është duke pasur në jetët tona, jetesën tonë dhe 
të ardhmen tonë.
Interesante, 2014 NCA njoft oi se sensorë satelit matjen e prodhimit të diellit gjatë 
50 viteve të fundit nuk kanë shënuar rritje të përgjithshme në prodhimin e diellit. 
Kjo dëshmon qartë se dielli nuk është përgjegjës për ngrohjen globale. Faktorë të 
tjerë natyrorë, si shpërthimi i vullkaneve, gjithashtu nuk ishin qartazi arsyeja. Për 
shembull, shpërthimi vullkanik i vitit 1991 i malit Pinatubo rezultoi me një efekt 
të shkurtër ft ohës. Në fakt, pas ndarjes së faktorëve natyrorë, NCA 2014 njoft oi 
se temperaturat globale pak më të freskëta mund të kenë ndodhur ndryshe, nëse 
aktivitetet njerëzore nuk kishin ndikuar negativisht në tokë gjatë 50 viteve të fund
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Shënimet e Imazhit: Ndarja e njeriut nga ndikimet natyrore në ngrohjen globale. Banda e 
gjelbër tregon ndryshime gjatë shekullit të kaluar për shkak të forcave natyrore vetëm, të 
simuluara nga modelet klimatike. Banda blu tregon simulimet model të efekteve të forcave 
njerëzore dhe natyrore të kombinuara. Vĳ a e zezë tregon temperaturat mesatare globale të 
vërejtura. (Burimi: 2014 NCA, përshtatur nga Huber dhe Knutt i 2012b)

Aktivitetet njerëzore janë shkaqet e ngrohjes globale
Në përgjithësi të përbërë nga avujt e ujit, atmosfera është një shtresë e natyrshme që 
mbulon tokën dhe krĳ on atë që njihet si "efekti serrë". Normalisht mbrojtja e planetit 
nga ekstremet e temperaturës, kur grumbujt e nxehtësisë grumbullohen në atmosferë 
kjo krĳ on një zgjerim të panatyrshëm "E efektit serë. Rezultati është ngrohja globale.
Siç është raportuar në NCA 2014, "Vetëm me përfshirjen e ndikimeve njerëzore 
modelet mund të riprodhojnë ndryshimet e vëzhguara të temperaturës". Mbi 
përafërsisht 100 vitet e fundit, djegia e lëndëve djegëse fosile të tilla si naft a, benzina 
dhe qymyri ka rritur përqendrimin e karbonit dioksid në atmosferën e Tokës. CO2 
është rezultati kimik i procesit të djegies që ndodh kur karboni futet në oksigjen. 
Në një masë më të vogël, praktikat bujqësore gjithashtu kontribuojnë në emetimet 
e metanit, të cilat janë shumë më të gjata në atmosferë, por janë shumë më pak të 
bollshme sesa emetimet e CO2. Oksidi i azotit dhe klorofl uorokarbonet (CFCs) 
gjithashtu kontribuojnë në një masë më të vogël për të kapur ngrohjen në atmosferën 
e Tokës.

Realitetet kritike të ngrohjes globale
Ndikim negativ në çdo rajon të SHBA, Ngrohja globale po prek në mënyrë kritike 
gjithë ekonominë tonë. Shkalla e shpejtë në të cilën temperatura e tokës po rritet po 
vendos stres të rrezikshëm në shoqërinë tonë dhe në infrastrukturën e saj në mënyra 
që politika amerikane nuk është ende e përgatitur për t'u adresuar. Siç raportohet në 
Vlerësimin Kombëtar të Klimës 2014, janë paraqitur faktet dhe fi gurat e mëposhtme 
për të na ndihmuar më mirë të kuptojmë realitetet aktuale dhe kritike të ngrohjes 
globale:
● Kryesisht i nxitur nga njeriu, ngrohja globale e 50 viteve të kaluara është për shkak 
të akumulimit të gazeve të kapjes së nxehtësisë në atmosferë nga djegia e lëndëve 
djegëse fosile.
 ● Ujërat e oqeanit po bëhen më të ngrohta dhe më acidë për shkak të thithjes së CO2, 
duke ndikuar gjerësisht në qarkullimin e oqeanit, kimisë, ekosistemeve, shpërndarjes 
dhe bollëkut të jetës detare.
 ● Ekosistemet e Tokës, të tilla si pyjet, plazhet penguese, ligatinat dhe biodiversiteti 
brenda tyre janë duke u ndikuar, sidomos në kohën e ngjarjeve kritike biologjike si 
nisja e pranverës, nga ngjarjet ekstreme të motit dhe zhvendosja e madhe e shumë 
llojeve.
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 ● Periudhat më të gjata të ngrirjes për rritjen e bimëve mund të rrisin rritjen e bimëve 
të dobishme, si dhe ragweed. Disa pemë frutore do të ndikohen nga humbja e ditëve 
të ngricës, pasi prodhimi i frutave shpesh varet nga një pemë që merr një numër të 
caktuar të ditëve të ft ohjes gjatë gjumit.

Shënimet e fi gurës: Rritja e vëzhgimit në gjatësinë e stinës pa ft ohje Gjatësia e stinës së lirë, 
e përcaktuar si periudha midis shfaqjes së fundit prej 32 ° F në pranverë dhe shfaqjes së parë 
prej 32 ° F në vjeshtë, është rritur në çdo SHBA rajon gjatë viteve 1991-2012 në krahasim me 
vitet 1901-1960. (Burimi: NCA 2014 përmes NOAA NCDC / CICS-NC)
● Dëmtimi i infrastrukturës amerikane përfshin rrugët, ndërtesat, objektet 
industriale, portet dhe instalimet ushtarake bregdetare, linjat hekurudhore dhe 
pistat e aeroportit, për shkak të nxehtësisë në rritje, rritjes së nivelit të detit, rritjes së 
stuhisë dhe rrebesave të rënda dhe parashikohet të rritet me klimën e vazhdueshme 
ndryshojë.
 ● Ngrohja ekstreme, thatësira, sëmundja dhe përrenjtë e rëndë po shkaktojnë 
ndikime në rritje mbi të korrat dhe kafshët, duke zvogëluar sigurinë e furnizimit të 
ushqimit në të ardhmen.
 ● Pritet që të rritet ndikimi në ekosistemet dhe mjetet e jetesës që kanë të bëjnë me 
sigurinë dhe cilësinë e furnizimit me ujë për shkak të përmbytjev
● Rritja e nxehtësisë dhe lagështira e reduktuar për shkak të kushteve të thatësirës 
pritet të çojnë në stinët më të hershme dhe më të gjata të zjarrit.
 ● Viktimat dhe sëmundjet pritet të rriten si pasojë e zjarreve të rritura, zvogëlimit të 
cilësisë së ajrit dhe sëmundjeve të transmetuara nga insektet, ushqimi dhe uji.
 ● Ndryshimi i klimës ndikon në shëndetin, mirëqenien dhe mënyrat tradicionale 
të jetës së njerëzve indigjenë, për shkak të humbjes së vendbanimeve të atjeshme, 
furnizimeve tradicionale të ushqimit, zvogëlimit të cilësisë së ujit dhe rritjes së 
ekspozimit ndaj rreziqeve të shëndetit dhe sigurisë.
 ● Rritja e temperaturave dhe rritja e ngjarjeve ekstreme të motit tashmë po prekin 
shoqëritë dhe mjedisin në mbarë vendin. Fëmĳ ët, të moshuarit, të sëmurët, të varfërit 
dhe natyra janë veçanërisht të prekshme.
● Akumulimi i gazeve të zënë në ujë të nxehtësisë që tashmë janë në atmosferë, ka 
bërë jetën në Tokë në një të ardhme më të nxehtë me më shumë ndikime të lidhura 
me klimën gjatë dekadave të ardhshme.
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Shënimet e Imazhit: Projeksionet e Ngrohjes Globale për të Ardhmen. Sasi të ndryshme të 
gazeve të nxitur nga nxehtësia njerëzore të lëshuara në atmosferë prodhojnë ndryshime të 
ndryshme të parashikuara në temperaturë. A2 supozon rritje të vazhdueshme të emetimeve, 
dhe B1 merr reduktime të rëndësishme të emetimeve. (Burimi: NCA 2014 përmes NOAA 
NCDC / CICS-NC)

Duke iu përgjigjur ngrohjes globale
Fokusi kryesor i NCA 2014 është të identifi kojë ndikimet specifi ke dhe të rrezikshme 
të ngrohjes globale në Shtetet e Bashkuara. Megjithatë, raporti gjithashtu përshkruan 
një gamë të gjerë hapash që studiohen për të reduktuar shpejtësinë aktuale të ngrohjes 
globale. Aksionet për të reduktuar emetimet e gazit që kapen nga nxehtësia, për të 
rritur absorbimin e karbonit, për t'u përshtatur me një klimë në ndryshim dhe për të 
rritur elasticitetin ndaj ndikimeve klimatike janë të gjitha hapat në drejtimin e duhur.
Të gjitha në të gjithë shoqërinë, fushatat e çlirimit të karburanteve fosile po bëjnë 
hapa të mëdhenj dhe duke parë sukses të madh. Strategjitë vizionare, teknologjitë 
inovative dhe politikat e qeverisjes së ndriçuar po çojnë në një prodhim më efi kas 
dhe në rritjen e përdorimit të burimeve të pastra dhe të ripërtëritshme të energjisë, 
siç janë energjia diellore, era dhe gjeotermale. Të kombinuara me ruajtje efi kase të 
baterive, të gjitha këto teknologji të pastër të energjisë po na ndihmojnë të korrigjojmë 
kursin tonë larg nga lëndët djegëse fosile vdekjeprurëse.
Midis dy dekadave të ardhshme, zgjedhjet që bëjmë në lidhje me emetimet e 
karburanteve fosile do të kenë një ndikim të rëndësishëm në ngrohjen globale. Është 
e ardhmja e të gjithë jetës në Tokë, jo vetëm raca njerëzore, që është në rrezik. Por 
është vetëm raca njerëzore që është përgjegjëse për rrëmujën që kemi bërë nga planeti 
dhe ne jemi ata që tani duhet të punojmë së bashku për ta rregulluar atë.
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Shënime të imazhit: Ndryshimi i parashikuar në temperaturën mesatare vjetore gjatë periudhës 
2071-2099 (krahasuar me periudhën 1970-1999). Një skenar i ulët supozon reduktime të 
shpejta të emetimeve dhe përqendrimeve të gazrave të zjarrit me ngrohje (RCP 2.6), dhe një 
skenar më i lartë supozon rritje të vazhdueshme të emetimeve (RCP 8.5). (Burimi: NCA 2014 
përmes NOAA NCDC / CICS-NC)(7)
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Shqyrtim i zbatimit të kritereve shkencore dhe pedagogjike në tekstet 
shkollore të arsmimit parauniversitar

Ardjan Xhaferi
Shkolla Gjimnazi “ Skenderbeu” Krumë

Abstrakt

Teksti shkollor kontribuon në zhvillimin e njohurive të reja dhe të kompetencave të nxënësve  
për të njohur dhe për të zbatuar procedura hulumtimi, për të gjykuar në mënyrë kritike për 
burime dhe pikëpamje të ndryshme dhe për t’i zbatuar ato kur marrin vendime.
Qëllimet e hartimit të teksteve shkollore janë që të: 
materializojë parimet gjithëpërfshirëse të kurrikulës së re, dhe kërkesat specifi ke të programit 
të lëndës përkatëse, 
tekstet shkollore të ndihmojnë nxënësit të ndërtojnë dhe të demonstrojnë njohuri të reja 
dhe kompetenca, që të menaxhojnë ndryshimet dhe situatat e reja, tekstet shkollore, për sa 
u përket fi lozofi së së nxënies dhe mënyrës së të nxënit, të përputhet me tekstet shkollore 
të së njëjtës lëndë të klasave pararendëse dhe pasuese, duke garantuar vazhdimësinë dhe 
koherencën e kërkesave të programit mësimor.
Tekstet shkollore, si mjete të rëndësishëme arsimore dhe edukative, plotësojnë disa funksione, 
të tilla si:
Paraqitja e përmbajtjeve mësimore përmes të cilave u mundësohet nxënësve/eve të ndërtojnë/
të demonstrojnë njohuritë e reja dhe kompetencat e tyre.
Sigurimi i ndihmës për nxënësit/et që të punojnë me tekstin shkollor.
Zhvillimi i qasjeve të ndryshme të nxënies.
Mbështetja për vlerësimin dhe për vetëvlerësimin e rezultateve të nxënies.
Standardet e përgjithshme janë organizuar në katër fusha:
Pajtimi me kurrikulën, formatimi, paraqitja (standardet 1-3).
Çështje shkencore dhe didaktike (standardet 4-8).
Çështje pedagogjike (standardet 9-12).
Çështje që lidhen me praktikën pedagogjike (standardet 13-15).
Tekstet shkollore ofrojnë situata, materiale dhe sugjerime të përshtatshme për nivele 
intelektuale të ndryshme dhe stile të ndryshme të nxënies (kognitive/vizuale/ vepruese), që i 
shërbejnë arritjes së rezultateve përkatëse të nxënies dhe të kompetencave.
Struktura e kuptueshme e teksteve shkollore jep orientime të qarta për qëllimet dhe për 
rezultatet e të nxënit, që të ndihmojnë edhe prindërit të kuptojnë më mirë çka ndodh dhe çka 
kërkohet në procesin e të nxënit, që dhe ata të jenë në gjendje t’i ndihmojnë më lehtë fëmĳ ët 
e tyre.
Tekstet shkollore, sa i përket aspekteve didaktike, merrin parasysh përvojat dhe njohuritë e 
mëparshme të nxënësve.
Tekstet shkollore krĳ ojnë lidhje me jetën e përditshme të nxënësve.
Tekstet shkollore nxitin të nxënit e qartë dhe ndërlidh përmbajtjen me kompetencat kyçe dhe 
të fushës.

Fjalë kyçe: Kritere Shkencore, Kritere Pedagogjike, Tekste Shkollore, Arsim Parauniversitar.

Hyrje

Tekstet shkollore, duhet të jetë pikëmbështetje transparente për çfarë duhet të dinë 
dhe çfarë duhet të jenë në gjendje të bëjnë siç duhet nxënësit/et;
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T'i ndihmojë nxënësit që, duke kuptuar zhvillimet e proceseve dhe të dukurive të 
shoqërisë njerëzore, të krĳ ojnë vetëdĳ e historike.
Teksti shkollor të kontribuojë në zhvillimin e njohurive të reja dhe të kompetencave 
të tyre për të njohur dhe për të zbatuar procedura hulumtimi, për të gjykuar në 
mënyrë kritike për burime dhe pikëpamje të ndryshme dhe për t’i zbatuar ato kur 
marrin vendime. 
Tekstet shkollore të, duhet të nxitin zhvillimin e nxënësve si qytetarë aktivë dhe të 
ndërgjegjshëm në ndërtimin e një shoqërie demokratike.  
o Standardet për pajtimin me kurrikulën dhe çështjet shkencore didaktike
Pajtimi me parimet gjithëpërfshirëse kurrikulare dhe me tekstet shkollore të klasave 
pararendëse dhe pasuese (të së njëjtës lëndë). 
• Qëllimet janë: 
Teksti shkollor të materializojë parimet gjithëpërfshirëse të kurrikulës së re, dhe 
kërkesat specifi ke të programit të lëndës përkatëse. 
Teksti shkollor të ndihmojë nxënësit të ndërtojnë dhe të demonstrojnë njohuri të reja 
dhe kompetenca, që të menaxhojnë ndryshimet dhe situatat e reja. 
Teksti shkollor, sa u përket fi lozofi së së nxënies dhe mënyrës së të nxënit, të përputhet 
me tekstet shkollore të së njëjtës lëndë të klasave pararendëse dhe pasuese, duke 
garantuar vazhdimësinë dhe koherencën e kërkesave të programit mësimor.
o Ndërsa përsa i përket çështjes shkencore dhe didaktike përfshihet 
Cilësia në lidhje me përmbajtjen e lëndës, rëndësinë dhe aktualitetin. 
Ky standard ka për qëllim që përmbajtja shkencore, shtjellimi didaktik i përmbajtjeve 
mësimore (përkatësisht, kombinimet shkrime-ilustrime) dhe situatat/përvojat e 
paraqitura në tekstin shkollor të tregojnë nivel të lartë, bashkëkohor dhe të përshtaten 
me synimet e temave të trajtuara. 
Zhvillim
o Teksti shkollor, si mjet i rëndësishëm arsimor dhe edukativ, plotëson disa 
funksione: 
Paraqitja e përmbajtjeve mësimore përmes të cilave u mundësohet nxënësve/eve të 
ndërtojnë/të demonstrojnë njohuritë e reja dhe kompetencat e tyre.
Sigurimi i ndihmës për nxënësit/et që të punojnë me tekstin shkollor.
Zhvillimi i qasjeve të ndryshme të nxënies.
Mbështetja për vlerësimin dhe për vetëvlerësimin e rezultateve të nxënies.
o Standardet e përgjithshme janë organizuar në katër fusha:
• Pajtimi me kurrikulën, formatimi, paraqitja (standardet 1-3).
• Çështje shkencore dhe didaktike (standardet 4-8).
• Çështje pedagogjike (standardet 9-12).
• Çështje që lidhen me praktikën pedagogjike (standardet 13-15).
 Çështje shkencore dhe didaktike (Standardet 4-8)

o Standardi 4: Cilësia në lidhje me përmbajtjen e lëndës, rëndësinë dhe 
aktualitetin

Qëllimi: Përmbajtja shkencore, shtjellimi didaktik i përmbajtjeve mësimore 
(përkatësisht, kombinimet shkrime – ilustrime) dhe situatat/përvojat e paraqitura 
në tekstin shkollor të tregojnë nivel të lartë, bashkëkohor dhe të përshtaten me 
synimet e temave të trajtuara. Duke plotësuar këtë standard, teksti shkollor t’i 
shërbejë ndërtimit dhe zhvillimit sistematik nga nxënësit/et të njohurive të reja, të 
kompetencave kyçe dhe atyre lëndore.
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o Standardi 5: Përshtatja me moshën e nxënësve/eve
Qëllimet: Përmbajtjet e tekstit shkollor, pamja, niveli i vështirësisë, faqosja dhe 
elemente të tjera të ngjashme me këto, të përshtaten me moshën e nxënësve/eve, për 
të cilët ai është konceptuar. Teksti shkollor të jetë i kuptueshëm, i vlefshëm nga ana 
mësimore - edukative dhe tërheqës për grup-moshën në fj alë.
o Standardi 6: Konceptimi dhe shtjellimet didaktike
Qëllimet: Teksti shkollor të ketë konceptim didaktik bashkëkohor që konkretizon 
kërkesat e qasjes që bazohet në kompetenca. Përgatitja, hartimi dhe shtjellimi i njësive/
temave mësimore, i situatave të nxënies (ushtrime, detyra etj.) dhe i udhëzimeve, 
të mbështeten në parimet didaktike aktuale, si: të nxënit në mënyrë të pavarur, 
bashkëpunimi në grup, të nxënit ndërveprues, gjithëpërfshirës dhe refl ektues etj. 
Teksti shkollor të ofrojë situata, materiale dhe sugjerime të përshtatshme për nivele 
intelektuale të ndryshme dhe stile të ndryshme të nxënies (kognitive/vizuale/ 
vepruese etj.) që i shërbejnë arritjes së rezultateve përkatëse të nxënies dhe të 
kompetencave.
o Standardi 7: Pyetjet dhe udhëzimet për detyrat
Qëllimet: Pyetjet dhe detyrat e paraqitura në tekstet shkollore, përveç njohurive, të 
nxitin edhe të nxënit e shkathtësive, të qëndrimeve dhe të vlerave. Pyetjet të jenë të 
formuluara thjesht, qartë, shkurt dhe saktë; të jenë të hapura, të nxitin krĳ imtarinë, që 
nxënësit/et të jenë aktivë në procesin e të nxënit dhe të mund të arrĳ në në përfundime 
të pavarura.
o Standardi 8: Aspektet gjuhësore
Qëllimet: Gjuha e tekstit shkollor të jetë në përputhje me normat e gjuhës standarde 
dhe t'u shërbejë nxënësve/eve si model në jetë. Gjuha e tekstit t’u shërbejë nxënësve/
eve për formimin/zbatimin e kompetencave kyçe, në veçanti të kompetencës së 
komunikimit dhe të shprehurit. Nëpërmjet gjuhës së teksti shkollor, nxënësi/ja të 
përkushtohet dhe të kontribuojë për bashkëbisedim konstruktiv, të respektojë 
rregullat e komunikimit, të shprehë tolerancë dhe empati (ndjeshmëri) në 
komunikim. Nga ana leksikore dhe sintaksore, gjatësia e shkrimeve mësimore (për 
njësi mësimore), duhet t'u përshtatet moshës dhe aft ësive gjuhësore të moshës për 
të cilën teksti shkollor është përgatitur. Formulimet, sidomos të udhëzimeve, të 
pyetjeve dhe të detyrave, të jenë të kuptueshme dhe të thjeshta, që të nxitet të nxënit 
e pavarur të nxënësve/eve. Për të njëjtën temë, teksti shkollor të ofrojë shkrime dhe 
materiale me nivele gjuhësore të ndryshme, duke ndihmuar dhe duke nxitur me këtë 
të gjithë nxënësit/et.

Përfundime

Tekstet shkollore kanë konceptim didaktik bashkëkohor, që konkretizon kërkesat 
e qasjes që bazohet në kompetenca. Përgatitja, hartimi dhe shtjellimi i njësive/
temave mësimore, i situatave të nxënies (ushtrime apo detyra) dhe i udhëzimeve, 
të mbështeten në parimet didaktike aktuale, si: të nxënit në mënyrë të pavarur, 
bashkëpunimi në grup, të nxënit ndërveprues, gjithëpërfshirës dhe refl ektues.
Tekstet shkollore ofrojnë situata, materiale dhe sugjerime të përshtatshme për 
nivele intelektuale të ndryshme dhe stile të ndryshme të nxënies (kognitive/ 
vizuale/ vepruese), që i shërbejnë arritjes së rezultateve përkatëse të nxënies dhe të 
kompetencave.
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Struktura e kuptueshme e teksteve shkollore jep orientime të qarta për qëllimet dhe 
për rezultatet e të nxënit, që të ndihmojnë edhe prindërit të kuptojnë më mirë çka 
ndodh dhe çka kërkohet në procesin e të nxënit, që dhe ata të jenë në gjendje t’i 
ndihmojnë më lehtë fëmĳ ët e tyre.
Tekstet shkollore, sa i përket aspekteve didaktike, marrin parasysh përvojat dhe 
njohuritë e mëparshme të nxënësve.
Tekstet shkollore krĳ ojnë lidhje me jetën e përditshme të nxënësve.
Tekstet shkollore nxitin të nxënit e qartë dhe ndërlidh përmbajtjen me kompetencat 
kyçe dhe të fushës.
Struktura e ndërtimit të tekstit shkollor dhe e udhëzuesit të mësuesit është e qartë, 
e kapshme dhe lejon orientim të shpejtë, të lehtë dhe zbatimin aktiv e njohurive të 
trajtuara gjatë procesit të nxënies.
Tekstet shkollore ndihmojnë zhvillimin e kompetencave të nxënësve për të 
qenë qytetarë të përgjegjshëm dhe pjesëmarrës aktivë në ndërtimin e shoqërisë 
demokratike.
Përmes materialeve, pyetjeve dhe sugjerimeve, tekstet shkollore, nxitin nxënësit 
të kultivojnë vlera si mirëkuptimi, bashkëpunimi, toleranca, paqja, respektimi i të 
drejtave të njeriut si faktorë vendimtarë pajtimi, mirënjohjeje, mirëkuptimi e besimi 
të ndërsjellë midis njerëzve e popujve.
Tekstet shkollore, respektojnë veçantitë etnike e kulturore të Shqipërisë dhe 
kontribuon në kultivimin dhe vënien në pah të identitetit individual, kolektiv e 
kombëtar, nëpërmjet njohjes së trashëgimisë historike e kulturore lokale, rajonale, 
kombëtare, europiane e botërore.
Tekstet shkollore pasqyron larminë, kohezionin dhe integrimin e grupeve dhe të 
kategorive shoqërore (gjinore, etnike, racore, fetare etj.), si dhe konkretizon një qasje 
ndërkulturore që i sheh ngjarjet historike nga kënde shikimi të ndryshëm.
Tekstet shkollore përkrah pavarësinë e nxënësve, duke ofruar strategji, teknika të 
nxëni dhe veprimi, në lidhje me çështjet historike dhe të menduarit historik.
Tekstet shkollore, përmbajnë në sasi të mjaft ueshme dhe të përshtatshme për 
moshën përkatëse, ushtrime dhe trajnime tërheqëse dhe motivuese që ndikojnë në 
përdorimin e burimeve për njohjen e fakteve historike dhe për nxënien e tyre në 
mënyrë kritike dhe analitike.
Tekstet shkollore janë të përshtatshëm për punë të diferencuar, përmes të cilës 
nxënësit ndërmarrin  (sipas nivelit, mundësive dhe rrethanave) kërkime individuale 
dhe nxitin kërshërinë dhe frymën vetëvepruese në vjeljen e të dhënave dhe në 
krĳ imin e mendimit të tyre përgjithësues.
Hartat, ilustrimet, fotot, karikaturat, tabelat statistikore, si mjete konceptuese të 
tekstit, nxitin procesin e të kuptuarit, analizë e ngjarjeve dhe të dukurive historike, 
njëkohësisht, zhvillojnë komunikimin dhe ndërveprimin e nxënësve. 
Tekstet shkollore, krĳ on lidhje harmonike ndërmjet përdorimit të praktikave dhe të 
metodologjive bashkëkohore, TIK-ut multimedial, të muzeve dhe të arkivave.
Tekstet shkollore, nxitin përdorimin e mundësive edukative që ofrojnë fushat e të 
nxënit, duke vendosur lidhje me letërsinë, gjeografi në, shkencat shoqërore fi lozofi në, 
artet, përfshirë dhe lëndët e shkencave ekzakte.
Tekstet shkollore, ofrojnë mënyra e teknika për (vetë) vlerësimin e arritjes së qëllimeve 
dhe të rezultateve të nxënies nga nxënësit, kudo ku është e mundur.
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TIK-u në mësimdhënie
Evolucion apo revolucion pedagogjik

Marjola Hidri

Hyrje

Ne aktualisht jetojmë në një shoqëri të bombarduar nga informacioni. Tashmë 
është fakt. Gjatë viteve të fundit, karakteri kryesor i shoqërisë sonë është zhvillimi i 
shpejtë i teknologjive të reja. Për shkak të informacionit, teknologjia qarkullon shpejt. 
Teknologjia nuk po shihet  vetëm si  një mjet, por si një kontekst i ri.
Sistemi arsimor i një vendi nuk është vecse shkolla. Deri më tani, vullneti për të 
reformuar sistemin arsimor është fokusuar pothuajse vetëm në transformim të 
shkollës. Mësuesit dhe nxënësit kanë qasje te dĳ es në shumë mënyra. Burime të 
ndryshme të digjitalizuara mund të shoqërojnë mësuesin dhe nxënësin në ndërtimin 
dhe njohuritë pedagogjike. Duket se shkolla sot në masë të madhe ka arritur 
"revolucionin kompjuterik" të saj.
Ky studim fokusohet në çështjet dhe përfi timet, risitë dhe mundësitë, pengesat dhe 
faktorët që ndikojnë në futjen e teknologjisë në sistemin arsimor. Teknologjia  në 
klasë duhet të ndërtoj mjete të mësimdhënies dhe nxënies. Ato synojnë të përdoren 
si nga nxënësi dhe nga mësuesi. Integrimi i tyre në praktikat edukative synon të 
përmirësojë të nxënit dhe të zvogëlojë dështimin akademik.

Përdorimet e Teknologjise në mësimdhënie

Para analizimit të përdorimit të TIK-ut në mësimdhënie, ne do të përpiqemi të 
sqarojmë kuptimin e termit "përdorim" që zbatohet në termin e TIK-ut.  Alan Chaptal  
përcakton termin "përdorim" duke e dalluar atë nga termat "përdorim" dhe "praktika 
pedagogjike".
Cilat janë kontributet pozitive të TIK-ut në klasë? Për mësuesin? Për nxënësit?
Teknologjia mund të sjellë botën e jashtme në klasë dhe të trajtojë tema aktuale duke 
përdorur dokumente autentike (tekst, audio, video). 
Sipas fi lozofi së sociale-konstruktive të Martin Moodle, nxënësit ndërtojnë njohuritë 
e tyre duke bashkëvepruar. Ata mund të bashkëpunojnë në internet për të krĳ uar një 
hartë heuriste dhe të ndajnë frytet e punës së tyre.
- Në të njëjtën mënyrë, ata krĳ ojnë ushtrime interaktive në sajë të mjeteve të tilla si 

Quizlet ose apps learningappies. 
- Ata gjithashtu mund të zhvillojnë dhe ndërtojne një fj alor në një blog (ose wiki) 

në klasën e tyre që do ta dokumentonte të mësuarin e tyre si një lloj e-Portofoli.
- Formatet e tjera të reja të tilla si webquest , qe e vendosin nxënësin në qendër të 

mësimit të tĳ  dhe promovojnë autonominë.
- Për të dokumentuar të nxënët do të përdorin një blog të klasës,” gjykimi i 

performancës së nxënësve” duhet sidomos për të krĳ uar një tabelë për të 
klasifi kuar të gjithë punën studentore.

- Kahoot mund të përdoret si një aktivitet për të kontrolluar njohuritë e të mësuarit 
nëpërmjet kuiceve, lojrave apo shprehje frazeologjike. 
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Cili është roli i mësuesit kundrejt këtĳ  zhvillimi? Qëllimi nuk do të jetë zëvendësimi 
i mësuesve "të vërtetë".  Roli i mësuesit në "hapësirën kibernetike" ndryshon nga ai i 
mbajtësit të të gjitha njohurive , në atë të një moderatori, një lehtësues, në të cilën ai 
humbet statusin e tĳ  të autoritetit unik. 

Perspektivë për të ardhmen në mësimdhënie nëpërmjet TIK-ut
TIK-u do të zhvillohet në mënyrë të pashmangshme në të gjitha fushat. 
Ky zhvillim vë në perspektivë një përtëritje të fortë të metodave të mësimdhënies, 
njohuria qarkullon më gjerësisht, por nga ana tjeter është gjithashtu më pak e 
"vlefshme".
Mjetet e komunikimit dhe të prodhimit digjital shumëfi shohen, duke u bërë kudo në 
jetën familjare dhe shoqërore.
I gjithë ky ndryshim bazohet në disa parametra të fortë si: trajnimin e mësuesve 
(fi llestar dhe të vazhdueshëm) dhe drejtuesit, sigurimin e pajisjeve dhe qasjen në 
internet, zhvillimin e strategjive të reja arsimore etj. 

A do të revolucionojë revolucioni dixhital arsimin
Eshte pjese e inovacionit, por jo vetem kaq. Ne duhet të kuptojmë që në evoluimin e 
shkollës cdo gjë është e prekur si marrëdhenia midis trekëndëshit (nxënësit-mësuesit 
dhe mësimdhënies). Mund të shohim se dixhitalja është pjesë e këtĳ  evolucioni, por 
kjo nuk është e tëra.  
Në fakt pedagogjia aktive përmes përvojës është e ardhmja e mësimdhënies. 
Mësuesit kanë tendencë të përdorin TIK-un për të qenë më efektiv në praktikat e 
tyre tradicionale, transmetuese.
Mesuesit kanë role të dyfi shtë kur perdorin TIK-un në shkollë. TIK-u duhet të 
ndryshoj stilin e mësimdhënies dhe shkollën. Në mënyrë që të zhvillohet kjo 
kompetencë, do të ishte e nevojshme të prezantohej një vlerësim më pozitiv formativ 
dhe një vlerësim më pak somativ-sanksionues. TIK-u i lejon mësuesit të kalojnë nga 
roli i aktorëve, në rolin e drejtuesit, autorit dhe krĳ uesit të përmbajtjes. TIK-u duhet 
të lejojë krĳ imin e "pedagogjisë së kundërt". Me kete ndryshim ne shpjegojmë rolin 
e ri të mesuesit. Mësuesi vendoset përballë , duke i lënë shpjegimin “ makinës “ të 
parës, dhe të jenë më të vëmendshëm ndaj nevojave individuale të secilit. Mësuesi 
shndërrohet në klasë në një ndërmjetës midis nxënësit dhe mjetit.

Tiku , konkurrent apo aleat i mësuesit
Ndonjëherë është e nevojshme që TIK-u të integrohet në mënyrë efektive  në praktikat 
e mësimdhënies të mësuesit. Profesorët e dokumentojnë mësimdhënien. Ndonjëherë 
TIK-u shihet si një partner i mësuesit për të përmirësuar marrëdhëniet pedagogjike 
midis tyre pasi ajo është vënë në shërbim të aktiviteteve krĳ uese që thyejnë rutinën.
Aspektet motivuese të mësimit të mbështetur nga TIK-u janë relativisht mirë të 
dokumentuara, ndonëse ndonjëherë kontradiktore. Mësuesit e ardhshëm përballen 
me TIK-un. Ndryshimet në sjelljen, motivimin dhe praktikat pedagogjike që 
aplikohen në fushën arsimore bazohet në katër elementë:
- duke punuar me një tekst të ri
- natyra e mësimdhënies më individuale të mundësuar nga TIK-u
- mundësitë e një autonomie më të madhe për nxënësin
- dhe së fundi, mundësitë e reagimeve të shpeshta dhe të shpejta.
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Tik-u, një bibliotekë e madhe
Pra, nëse nisemi duke marrë parasysh situatën aktuale, para se të shkojmë më tutje në 
evolucionet e dëshiruara ne theksojmë se në të gjitha fushat disiplinore ekziston një 
përforcim efektiv ose i vazhdueshëm i TIK-ut në të gjitha programet duke përfshirë 
edhe lëndët mësimore që nuk e kishin deklaruar në mënyrë eksplicite këtë prioritet. 
Futja e TIK-ut në shkollë në fund të fundit mund të ndryshojë thellësisht natyrën e 
profesionit të mësimdhënies.
A duhet pare e nesërmja si një transformim i mësuesit në kompleksitetin digjital?
Pa injoruar përfi timet e tabelave dixhitale, interaktive, kompjuterave etj si të besojmë 
se kjo do të zgjidhë të gjitha problemet që ndikojnë në mësimdhënie?
A nuk ishin prindërit dhe njerëzit tanë të aft ë të mësonin të lexonin, shkruanin, 
komentonin, zgjidhnin problemet dhe gjenin zgjidhje përpara viteve 1990? Nuk 
mund të  mohojme përfi timet që TIK-u  mund të paraqes. Por për të menduar se 
TIK-u do të zgjidhë të gjitha problemet është një gjë që shume  mësues nuk besojne. 
Hendeku mes mësimdhënies dhe nxënësve është kriza e leximit. Leximi, një aktivitet 
i pasur konstruktiv është për fat të keq një hobi pak i vlerësuar nga brezi i ri. Për fat 
të keq, libri, një vektor i dĳ es, një mjet i domosdoshëm në zhvillimin intelektual të 
nxënësit, nuk zë më planin e tĳ  kryesor në mësim. A është libri në konkurrencë me 
TIK-un ?
Me evolucionin e kohës, gjeneratat e reja pothuajse i kane kthyer shpinën bibliotekave.  
Sot është e vështirë te shohësh të rinjtë që hyjnë në një librari per të blerë një libër, ose 
të shkojnë në bibliotekën e shkollës për të lexuar. Ne mund ta konsiderojmë si kriza 
e leximit. Disa faktorë janë gjithashtu në rrënjë të mosangazhimit të të rinjve për të 
mos lexuar. 
- Smartphone, tabletë, rrjetet sociale marrin kohën e kësaj të fundit. Arsyet më të 

thella për këtë krizë të leximit duhet ti kerkojme në mjediset shkollore dhe në ato 
universitare, niveli i ulët i nxënësve, programet jashtë-hapi dhe të papërshtatshme.  
Prindërit, nxënësit, mësuesit, të gjithë fajtorët. Përveç prindërve dhe mësuesve, 
autoritetet kanë gjithashtu pjesën e tyre te përgjegjësisë në këtë krizë leximi tek 
nxenesit.

TIK-u a mund ta zgjidh krizën arsimore?
Disa përdorime të teknologjisë në shkollë punojnë shumë mirë, veçanërisht kur 
përdoret për detyra specifi ke të caktuara siç janë
- Përmirësimi i komunikimit prindër-mësues
- Mbledhja e detyrave të shtëpisë
- Shpërndarja e shënimeve
Por mësimi i kombinuar duke shtrire teknologjine dhe librin shkollor është provuar 
si më i vështirë. Teknologjia mund të ndryshojë procesin mesimor, por jo aq 
dramatikisht sa ne do deshironim të besonim. Nuk ka pajisje magjike që i ndihmon 
nxënësit të mësojnë. As radio, televizioni, kompjuteri apo tableta, të gjitha të 
përshëndetura në kohën e tyre si risi transformuese edukative.
Mësimi përfshin përfshirjen në materialin arsimor në thellësi, jo vetëm duke e 
përdorur atë. 
Për ta thënë ndryshe, investimi në teknologji nuk është i mjaft ueshëm, së pari duhet 
t'i ndihmojmë mësuesit të jenë më të mirët. Pa ta, mësimi i përzier është vetëm një 
mënyrë për të ofruar më pak arsimim me më pak mësues. 
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TIK-u dhe transformimi i mësuesit

Një mësues i preokupuar rreth praktikave të perdorimit në klasë, mendon, refl ekton 
gjatë gjithë kohës rreth saj kur është fj ala në lidhje me përdorimin e TIK-ut.
Ky refl ektim i lejon atĳ  të shohë mundësinë e përshtatjes së aktiviteteve me qëllim 
ndërtimit të njohurive dhe dĳ eve të nxënësve në situata autentike. 
Në fakt, një realitet i padiskutueshëm në ditët e sotme është prania e TIK-ut në 
jetën tonë aq sa edhe në botën e arsimit. Megjithatë, ky fakt ngre një paradoks 
midis këtĳ  vizioni dhe mënyrës së organizimit dhe perdorimit të TIK-ut në shkolla. 
Mund të themi se TIK-u e ka prekur pedagogjine në të gjitha aspektet. Nga mësuesi 
tradicional ballë për ballë që e shperndante kursin e tĳ  sipas një dinamike vertikale 
"nga lart poshtë”, ne do të shkojmë në një pedagogji horizontale ku nxenesi është 
zejtari i formimit të tĳ . Ky ndryshim ka efekte pedagogjike si ; TIK-u mund të nxisë 
ndërtimin e njohurive dhe të sigurojë që nxenesi të bëhet një agjent aktiv në këtë 
proces përmes zhvillimit të një pedagogjie aktive.
Qëllimi i integrimit të TIK-ut është përmirësimi i cilësisë së mësimdhënies prandaj, 
ato shërbejnë si një mbështetje për mësimin ekzistues ne metoden tradicionale sepse 
mësuesi është i pazëvendësueshëm. Si rezultat, ai duhet të ketë aft ësitë e nevojshme 
tekniko-pedagogjike për ta arritur këtë. Mesuesi  duhet të rishikojë rolet e tĳ ,  te 
kalojnë në metodat e nje mësimi të thellë, për të zhvilluar gjithnjë e më shume 
mësimin, te përdor modele të mësimit hibrid, përshpejtimin e teknologjisë intuitive 
dhe rishikimin e funksionimit të shkollës.

Pse disa mësues hezitojnë të integrojnë TIK-un në klasë?

Ky refuzim i mësuesve për të pranuar sfi dën bëhet e kuptueshme kur studiojmë 
situatën e tyre. Shumica e mësuesve kurrë nuk kanë mësuar të përdorin mjetet 
e reja. Për këtë mungesë të trajnimeve shtohet një infrastrukturë e defi citit që 
shpesh nënkupton "ne harxhojmë kohën tonë". Disa mesues kanë frikë të humbin 
kontrollin,autoritetin përpara nxenesve, pasi ata besojnë se ata janë më të lartë në 
këtë fushë dhe nuk guxojnë të thërrasin ndihmën e nxenesve. TIK-u evoluon shumë 
shpejt, por përdorimi i tyre ne mësimdhënie zhvillohet ngadalë. Kjo është pengesa e 
trajnimit të vazhdueshëm si dhe mosnjohja e modeleve pedagogjike.  Për fat të keq, 
trajnimi i TIK-ut ende luan një rol të vogël, edhe pse autoritetet pretendojnë aft ësi 
në këtë fushë.

Mjeti i vërtetë në mësimdhënie është mësuesi

Ai është zemra e aktivitetit edukativ. Për ne, mjet i vërtetë është mësuesi, krĳ imtaria 
e tĳ , inventiviteti i tĳ  dhe mënyra e tĳ  për të punuar me nxënësin.

Konkluzione

Përfundimisht, ne dëshirojmë të themi se integrimi i TIK-ut në mësim është një 
novacion kompleks pedagogjik.Ajo kërkon ndryshime sipas disa dimenzioneve si ; 
aft ësitë e mësimdhënësve (zotërimi i mjeteve kompjuterike),
për të reformuar metodat tradicionale pedagogjike (qendra pedagogjike për 
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nxënësin),
rishikimin e rolit të mësuesit, trajnimin dhe mjetet mësimore.
TIKu nuk është vetëm një mjet për të prezantuar përmbajtet ekzistuese përmes 
mjediseve të reja, por ai është gjithashtu një mjet për paraqitjen e modeleve të reja 
të të nxënit. Nuk është e rëndësishme vetëm prania e kompjuterëve në shkolla, por 
kërkohet aft ësim pedagogjik për përdorimin e tyre si për mësimdhënës, ashtu edhe 
për nxënës.
Ministria e Arsimit duhet të propozojë një plan veprimi për trajnimin e mësuesve 
dhe përdorimin e TIK-ut. Sfi da është e mirë; për të edukuar, motivuar ,trajnuar për 
të ndërtuar një ndryshim fi timprurës. 
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Metodat mësimore

Eneriketa Begaj

Abstrakt

Ne kete teme do te trajtojme metodat e mesimdhenies ,si ka perparuar procesi i mesimdhenies 
ne kohe te ndryshme duke fi lluar qe ne periudhat e hershme dhe deri ne ditet e sotme .Do 
shikojme mendime te ndryshme nga petagog dhe teoricien ku kane shprehur mendime 
te ndryshme per ndarjen dhe llojet e metodave mesimore.Metodat mesimore klasifi kohen 
ne shume lloje ato kane evoluar dhe jane persos akoma me shume ne ditet e sotme.Kemi 
dhe metoda mesimore te hershme te cilat vazhdojn te perdoren edhe ne ditet e sotme.Sipas 
profesoreve te ndryshem kemi shume metoda por metodat me te rendsishme dhe me te 
analizuara jane ato te prof.V.POLJAK,te cilat jane:metoda demostruese,metoda e punimeve 
me shkrim ,metoda e leximit si dhe puna me tekst,metoda e te folurit,metoda e shpjegimit 
gojor,interpretimit me goje etj. 
Kur fl asim për metodat mësimore kemi parasysh këto ceshtje,si: nocioni i metodës,roli 
i tyre në procesin mësimor,rruga evolutive e metodave të punës mësimore në formimin e 
personalitetit të fëmĳ ës,korelacioni mes metodave të punës në procesin mësimor,analiza 
mbi funksionin praktik të metodës illustrative demonstruese në procesin mësimor-edukativ 
dhe klasifi kimi i metodave mësimore.

Nocioni i metodës mësimore

Vetë fj ala metodë ka prejardhjen prej fj alës greke methodos(rrugë,mënyre,aspekt 
,qëndrim,drejtim ose metodë).Në krĳ imin e tyre,në persosshmërine e tyre si dhe në 
formimin dhe zbatimin e tyre në praktikën shkollore ndikim te madhë kane edhe 
këta faktorë,si objektet,mjetet,detyrat e qëllimit të punës-meësimit,respektivisht nga 
burimet dinamike në mësim,nga ndërrimi i përmbajtjes mësimre e ndërrimi iformave 
të mësimit si dhe nga implikacionet sociale të mësimit.

Roli dhe rruga evolutive e metodave mësimore

Me qenë se mësimi është veprimtari shoqërore e nderlikuar dhe mjaft  delikate,i cili 
planifi kohet oseorientohet për arsimin e gjeneratave të reja,suksesi i tĳ  varet edhe 
nga një komponent shum irëndësishëm - metoda e punës se arsimtarit në procesin 
mësimor edukativ.Per rolin e tyre ka folur petagogu amerikan Xhon DJUJ ne librin 
:"Demokracioni e shkolla"thote:"Ashtu si mjeku qe duhet ti dĳ  te gjitha menyrat ne 
percaktimin e diagnoses te pacientit te vet ,po ashtu dhe arsimtari duhet ti zoteroj te 
gjitha metodat mesimore ne organizimin e ores mesimore.Per te patur nje aktivitet 
solid ne mesim duhet te aplikohen te gjitha metodat mesimore ,kshu nxenesve jo 
vetem qe do tu behet me i qarte por edhe do te kuptohet e pervetesohet me mire edhe 
ne nje shkolle me te larte.
.Së këndejmi,roli i metodave mësimore ka lidhshmëri të ngushtë me zbatimin 
e parimeve të punës mësimore permanente me nxënës konkretisht: sigurimi e 
harmonezimi i drejtë mes punës teorike mepunën praktike,në eleminimin e mësimit 
dogmatik nga përmbajtja e mënyra e të mësuarit duke zhvilluartek nxënësit 
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mendimin kritik nga aspekti marksist.Rruga evolutive e metodave mesimore 
konsiston ne :njohjen e metodave mesimore ,ne zgjedhjen e metodave mesimore ,ne 
zbatimin e tyre ne punen mesimore ,ne mendimin e petagogeve ,didakticienteve te 
dhena per metodat mesimore ,ne sistemet e metodave te punes mesimore etj.Sot 
ceshtja e krĳ imit dhe e shfrytezimit te metodave e teknologjise se re ne mesim eshte 
njera nga komponentet thelbesor te sistemit mesimor.Prandaj kerkesat kryesore te 
tyre jane :kerkesat per krĳ imin e persosmerise se kushteve per hulmutimin e rrugeve 
te reja ne pervetesimin e njohurive nga nxenesit.
Kështu,të fl asësh për çështjen e rrugëve e metodave të reja në një kohë të thotë 
edhe falënderim edhe mos falëmderim.Falemderuese sepse akoma egzistone në 
sistemin mësimor si problem aktual.Mosfalemderuese ngase edhe në të kaluaren e 
hershme,të vonshme edhe në të tanishmën jane zbuluar,krĳ uar shum metoda të reja 
e janë përsosur shumë metoda të vjetra–educative.

Korelacioni mes metodave mësimore

Është karakteristike në këtë drejtim puna intelektuale në fushën e didaktikës 
e pedagogut gjermanJ.HERBART,i cili provoi e tentoi të krĳ ojë një metodë 
universale,sipas së cilës do të zhvillohet përmbajtja e të gjitha lëndëve mësimore.
Metoda e shkalleve formale e HERBARTIT bazohej ne kater variante te saja,si:
1.Qartesia,qe nxenesi te fi toj perfytyrim pasi keto sipas tĳ  jane themeli I jetes shoqerore
2.Asociacioni qe arsimtarit I krĳ on mundesine per te bere korelacionin e temave 
,lemimin e temave mesimore 
3.Sistemi ,keshtu qe me lenden e re dhe te vjetren cilesohen e verehen karakteristikat 
e perbashketa te tyre.
4.Gjeneralizmi apo zbatimi I gjeneralizmave vec e vec.
Pra te katerta variantet e kesaj metode HERBERTIANE paraqesin burimin induktiv 
,kurse variant I fundit burimin deduktiv ne procesin mesimor.Mirëpo,sipas didaktikës 
bashkëkohëse nuk ka metodë universale mësimi siç kane cekur e praktikuar nëshkollë 
para e pas KOMENSKIT.Tani në shtjellimin e përpunimin e një teme mësimore duhet  
praktikuar një grup metoda varësisht nga roli,karakteri,funksioni që ka për atë temë 
mësimore.Kështu në praktikën shkollore duhet kushtuar kujdes të duhur zgjedhjes 
së metodave,zbatimit të tyredhe  momenteve kur ato vĳ në në shprehje në atë temë 
mesimore.

Analizë mbi funksionin praktik të metodës ilustrative-domonstruese ne procesin 
mësimor

Sikurse nxënësi që lipset të mësoje sistematikisht,po ashtu edhe arsimtari lipset 
sistematikisht tëpërsosë punën e vetë. Kështu ai duhej t’i ketë të qarta ,të afërta 
metodat mësimore-perkatësisht sistemin e metodave mësimore konkretisht edhe 
metodën ilustrative-demonstruese.Kjo metodë  mësimore bie në sferën e të 
vërejturit të gjallë .Për të pasur të qartë funksionin praktik të saj është e udhës 
të bëjmë ndarjen faktike e fl eksibile (ndarjen e tyre në praktikën shkollore)
në:a) metodën ilustrative dheb) metodën demonstruese.
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Klasifi kimi i metodave mësimore

Gjatë zhvillimit (historik) të teorisë së didaktikës si dhe të praktikës shkollore,janë 
krĳ uar,përsosur eformuar nje sër metoda mësimore .Janë të njohura 
këto metoda,respektivisht klasifi kime të metodave mësimore duke u nisur prej 
tëkaluarës e gjer më tani, si:Sipas dr. V. POLJAK kemi këtë renditje:
1) metoda demonstruese
2)metoda e punes praktike
3)metoda e punimeve me shkrim
4)metoda e leximit si dhe puna me tekst
5)metoda e te folurit 
6)metoda e shpjegimit gojor ,interpretimit me goje

Sipas dr,T.PRODANOVIQ kemi kete renditje :
1)Verbale –tekstuale
a)verbale –monologu I drejteperdrejte,monologue terthorazi,dialogu I 
drejteperdrejte,dialogu terthorazi,diskusioni I drejteperdrejte,diskusioni terthorazi.
b)tekstuale –puna e drejteperdrejte e nxenesit ne tekst,puna e arsimtarit ne tekst 
,shfrytezimi terthorazi I punes ne tekst.
2)Metoda illustrative –demostruese
a)illustrative –ilustrimi i objekteve dhe rezultateve te tyre,ilustrimi i objekteve 
artistike,ilustrimi I fotografi ve,ilustrimi I vizatimeve,ilustrimi I skicave,skemave,di
agrameve,grafi keve etj.
b)demostrimi-demostrimi i proceseve,demostrimi I situatave,demostrimi i 
mardhenieve,demostrimi I levizjes,demostrimi I puneve operative,demostrimi 
I organizimit te punes dhe aktiviteteve te tjera,demostrimi I krĳ imimeve 
muzikore,demostrimi i emisjoneve te radios,televizionit,demostrimi i funksionit te 
makinave,aparateve si dhe te mjeteve te tjera teknike ndihmese.
3) Metoda laboratorike-eksperimentale me variantet e saj
                                                  

 Metoda e demonstrimit

Kjo metodë ka të bëjë me të vërejturit e gjallë te situateve, marëdhënieve, lëvizjeve, 
operacionevepunuese, organizimit të punës si dhe aktivitete të  tjera, funksionimet 
tëmakinave, aparateve, instrumenteve teknike, krĳ uesit në lëmin e  muzikës, 
emisionin TV-radios,reprodukimi I shiritit të gramafonit,magnetofonit etj.Është 
njëra ndër metodat më të kërkuara e të përdorura në prezantimin, paraqitjen e lëndës 
mësimoresa më mirë e drejtë. 
Cilat jane variantat e demonstrimit?
1)Demostrimi i situatave,eshte nje variant I metodes se demostrimit .Permes 
saj demostrojme e paraqesim situatat shoqerore ne procesin e prodhimtarise –
produktivitetit te aktivitetit te kohes se lire te cdo individi ,vetarsimimin e tĳ  etj.
Per demostrimin e dy situatave vend te dukshem zene edhe elementet apo sqarimi I 
elementeve qe prezantojne e paraqesin ato.
2)Demostrimi i mardhenieve,eshte njeri nder variantet thelbesore te metodes se 
demostrimit,Kjo krĳ on mundesin e sqarimit ,njohjes e aft esise se temes se re perms 
demostrimit.Kjo vjen ne considerate per te gjitha lendet e sistemit mesimor.
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3)Demostrimi i levizjeve,ve ne shprehje lendet e shkathtesise ,te educates muzikore 
,te educates fi zike-shendetesore ,ne shkollen per zhvillimin harmonic-estetik te 
trupit ne shkollen e baletit ,ne shkollen teatrale etj.Permes demostrimit te levizjeve te 
ndryshme e te shumellojshme nxenesit me lehte munde te kuptojne e pervetesojne 
ate shkathtesi.
4)Demostrimi i operacioneve te punes, ky variant i metodes se demostrimit perfshin 
shkollat profesionale.Prandaj nxenesit aft esohen ne njohjen e llojeve te operacioneve 
te punes,me natyren e procesit te zbatimit te atĳ  operacioni ne njohjen e llojeve te 
operacioneve te punes me natyren e procesit te zbatimit te atĳ  operacioni  me mjetet e 
punes.Qe te arrihen me sukses patjetern kerkohet qe te kemi te qarta edhe elementet 
e tjere te cdo operacioni pune qe duam te demostrojme.
5) Demostrimi i funksionimit te makinave, aparateve, instrumentave e mjeteve te 
tjera ndihmese
.Pothuaj mësimi bashkëkohor as që mund të sqarohet me mjete mësimore klasike.
Këtu kemi vetëm humbjen e kohës kot .Këtë e arrĳ më kur këto zëvendësohen me 
mjete punebashkëkohore në demonstrimin e shumë lëndëve mësimore.Dhe për këtë 
qëllim vjen në konsiderat edhe formimi i kabineteve mësimore për secilën lëndë 
mësimoreveç e veç ose bashkërisht për disa lëndë varësisht sipas ngjashmërise që 
kanë.
6)Demostrimi i krĳ imeve muzikore
ky variant i metodës së demonstrimit mund të realizohet nëlëndën e edukatës muzikore 
drejtpërdrejtë ose tërthorazi . Këtë e zbatojmë përmes instrumentevemuzikore 
si dhe me interpretimin e drejtë dhe të qartë të njohurive muzikore që arsimtari 
profesionistua trasmeton nxënësve të tĳ .
7)Demostrimi i emisioneve te radios,tv-se,fi lmi 
Sot mësimi që mund të paramendohet pa aplikimin e këtĳ  varianti të demonstrimit 
tëmësimit.Dhe për këtë qëllim nga studio e radios,të TV-së emitohen programe të 
posaçme për prezentimin dheparaqitjen e temave mësimore për nxënës nga shume 
lëndë mësimore .Kështu një program i tillë bëhet për tërë vitin kalendar shkollor.
Metodat e demonstrimit - sipas fj alës latine demonstrave - sqarim ,parashtrim.
8)Demostrimi i objekteve e mjeteve statike 
Si:- materia fi nale e punës sonë,- modelet sipas tre dimenzioneve,- fi gura 
pamje,demonstrim dy dimensional që parashtron e sqaron objektin ose 
objektet,- vizatime skematike.Veçoritë e demonstrimit të objekteve statike 
janë:- deskripcioni (përshkrim) i trajtës dhe i dimensioneve të një apo më shumë 
objekteve,të shpjeguarit te objektit ose objekteve,- të sqaruarit e objektit ose objekteve.
9)Demostrimi i fenomeneve natyrore dinamike
Specifi citetet që dallojnë këtë prej demonstrimitstatik janë: - lëvizja,- 
ndryshimi,- ndodhia që në vete përfshin strukturen dinamike të objekteve.Është 
më i ndërlikuar se demonstrimi statik .Këtu bëjne pjesë, si:- burimet reale- e që i 
takojnë pothuaj,të gjitha mjetet dinamike në procesin mësimor,si: fi lm,emisioni 
televiziv,aplikacionet etj.
10)Demostrimi i aktivitetit
Nxënësit duhet të njohin e ta kenë të qartë strukturën e punës sëpërcaktuar,respektivisht; 
çka do të punohet? Si do të punohet?E gjithë aktivitetin njerëzorë e ndajmë në katër 
grupe,si:
aktiviteti praktik 
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- kur nxënësit njihen me operacionin praktik të punës si dhe me strukturën e saj,b)
aktiviteti shprehës
- kur i njohim nxënësit më shumë mënyra të shprehjes njerëzore:të folurit,shkrimi,le
ximi,fotografi mi,kënga etj.,c)
aktiviteti sensor 
- nxënësit njihen me kualitete të ndryshme të senzacioneve ,ç)
aktiviteti intelektual 
- kur nxënësi udhëheq me mënyren e njërës apo të disa operacioneve apome tërë 
punën intelektuale në pergjithësi.

Metoda e punës praktike

Është aktiviteti i ynë - njeriut në raport ndaj materies e natyrës në tërësi - për 
ndryshimin e saj,apo ështëmënyra e punës së arsimtarit e nxënësit në materie 
konkrete.
a)Kushtet për punë praktike,jane:- material për punë praktike,energjia për punë 
praktike,- organi I punes- dora (organi i njeriut për praktikë është dora),- veglat per 
pune.
b)Struktura e punës praktike ka të bëjë me një numër operacionesh punuese. Mes 
punës praktike dheoperacionit praktik egziston raporti sikurse mes tërësisë e pjesës.
c)Operacionet praktike,si: sharrimi,modelimi,larja,montimi,lidhja,bashkimi etj.
Kerkesat: njohja e punës në tërësi,bërë në tersi e analizës së punës,njohja e rendit të 
operacionit tëpunës prej fi llimit e gjer në fund.
ç)Përmbajtja e punës praktike:- punët praktike të dorës,- punët e dorës të femrave,- 
amvisnia.Operacioni intelektual i punës praktike:- analiza e punës për njohjen e 
elementeve të saj,- ndarja,- veçimi i disa operacioneve,krahasime me operacione 
të njëjtë,- indifi kimi i elementeve të përbashkëta,- cilësimi i ndryshimeve të 
atyre elementeve,- parashtrimi i drejtë i qëndrimeve,- sistematizimi i fazave të punës 
,- sintetizim i veçantë në tërësinë,- vlerësimi i ndryshimeve të ndryshme.

Metoda ilustrative

Kjo metodë mësimore siguron kontaktin e drejtëpërdrejtë me objekte e modele të 
tjera mësimore.Ka keto varianta, si:
1)Ilustrimi i objekteve dhe i modeleve - kur kemi ilustrim të drejtpërdrejtë të objektit 
dhe modelit mundtë vĳ ë në konsideratë edhe më tepër : të vërejturit,krahasimi,zgjerimi 
i kufi jve të vëmendjes,vlerësimi ecilësimi i nxënësve.Ilustrimi i tyre lipset të bazohet 
edhe në këto momente,si: të ilustrimit me një tempo spontane,pra asshumë ngadalë 
e as shumë shpejtë.
2)Ilustrimi i fotografi ve artistike - këtu vjen në shprehje moment motiv e estetik 
në ilustrimin eobjekteve artistike.Në procesin mësimor,- vlera e tĳ ,pothuaj është e 
pazëvendësueshme sepse tek nxënësit zgjon e zhvilloninteresin,kureshtjen për punë 
- mësim. Kjo vjen ngase vetë ana estetike e objektit e ofron nxënësin përnjohjen e tĳ  
të plotë.Bie fj ala:kur në lëndën e biologjisë per kl. VIII fi llore nxënësve u fl asim për 
temën“Organet e qarkullimit të gjakut" 
3)Ilustrimi i fotografi ve
 luan rol te madh në konkretizimin në mesimin bashkëkohës.Posaçërisht kjo 
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vërehet kur fotografi a ka mungesat: bardh e zi ose fotografi  me ngjyra.Po 
ashtu,ilustrimi i fotografi së si metodë e punës mësimore mund të praktikohet 
në shumë lendëmësimore,por nënkuptohet diku më shume,varësisht prej 
natyrës,karakterit,qëllimit të detyrave tëlëndës,lëmisë apo temës mësimore.Kur e 
bëjmë ilustrimin e fotografi ve lipset pasur kujdes dhe në formimin e tyre duke ua 
përshtaturkërkesave të asaj teme mësimore. Formatet mund të jenë me dimensione 
të mëdha, të mesme e tëvogla.
4)Ilustrimi I vizatimeve
 aplikohet shumë në praktikën shkollore në procesin mësimor edukativ.Shkaku 
kryesor I aplikimit të tĳ  kaq të madh është edhe adaptimi didaktik I nxënësit ndaj 
procesitmësimor. Këso ilustrime mund të bëjë vetë nxënësi, vetë arsimtari si dhe vetë 
një profesionist tjeër.Këto mund të jenë të përpunuara  te fabrikuara (artifi cial) dhe të 
punuara nga vetë dora e nxënësit,arsimtarit apo e profesionistit.
5)Ilustrimi I skicave, skemave, diagrameve, grafi koneve, simboleve: vetia e 
përgjithshmë: - zvogëlonelementet konkrete e zmadhon elementet abstrakte.
 

Metoda e shkrimit

Sipas kuptimit të gjerë shkrimi - letra është zhvilluar prej letrës fi gurative nga 
piktogramet e ideogramet gjer te letra me zë
 letra fonetike.Letra fonetike nënkuptohet sipas kuptimit të ngushtë është bashkim i 
elemnteve të zërit dhe të të folurit tonë. Këto na japin shkronjën,germen.
 Pra, oprej një ose disa elementeve fi tojme: rrokejn, fj alën, tëkstinetj.Teknika e 
shkrimit në vete paraqet një problem esencial. Andaj, kësaj I kushtohet vëmendje 
qysh nëklasën e I-rë fi llore e ne vazhdim.Teknika e shkrimit vjen në shprehje në 
fl etore shkrimi, në tabela etj. Për nga qëllimi mund të kemi shkrim të ngushtë ose 
tekst te vogël dhe shkrim të  gjerë
Llojet e shkrimeve
 Sipas shkallës së pavarësisë, shkrimet I ndajme:
1)në punime me shkrim të lidhura,
2)në punime me shkrim gjysmë të lidhura,
3)në punime e shkrim të lidhura.
Punimet me shkrim të lidhura
- apo punime me shkrim reproduktiv të nxënësit bën pjesë deskripcioni(kopjimi 
apo përshkrimi). I quajmë të lidhura ngase drejtpërdrejtë është i lidhur me tekst. 
Nxënësitkopjojnë tekstin nga libri apo nga tabela e klasës. Përshkruajnë kur kanë 
nevojë, kur kanë nevojë, kur ushtrohet kërkesa nga mësuesi I klasës apo kur ka 
dëshirë në kopjimin e një teksti qoft ë nga libri apo ngatabela.
Punimet me shkrim gjysmë të lidhura
- Veçohen për këto qëllime se nxënësve më parë u përcaktojmëpërmbajtjen nga një 
burim I diturive duke lënë nxënësit të lirë që ta shprehin atë përmbajtje. Këtubëjnë 
pjesë: - diktimet: kur diktojmë pjesët e një përmbajtjeje ose plotësimin  e zgjerimin e 
tekstit: shënimet e punës së nxënësve, - përgjigjja me shkrim në pyetjen e bërë; tekstet, 
fl etëzat mësimore, shënime gjatë ligjërimit: pjesët kryesore të temës, - konceptimi 
(kuptimi) i nxënësve në mësim, si: - konceptimi fj alë për fj alë.
Punimet e lira me shkrim 
- produktive, krĳ uese, kreative domethënë kur nxënësi lirisht bën zgjedhjen e 
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përmbajtjes apo tematikën dhe shprehet lirisht për të. Kërkesat që japin trajtën e 
drejtë të një punimi tëlirë me shkrim janë: - ana e përmbajtjes së temës, - ana leksiko-
semantike e temës, - ana ortografi ke etemës, ana shprehëse-stilistike e temës, - ana 
kompozicionale e temës, - ana grafi ke e temës.Sipas përdorimit praktik, punimet 
me shkrim mund të kenë dimensione të llojllojshme, si: - lajmërimi,lutja, letra, 
ditari, procesi, raporti, skica, plani, projekti, teza, detyra, - reportazhi, dëshmia, 
cmimi, -referati, elaborati, shqyrtimi kritik, - punimet letrare, - studimet e punimet 
shkencore.

Metoda e leximit dhe punës me tekst

 a) puna me tekst- puna me libër- metoda e punës me tekst si dhe me materialin 
tjetër.
Llojet e teksteve:librat, shënmet, doracakët, raportet, enciklopeditë, fl etëzat mësimore, 
referatet,artikujt, veprat letrare, detyrat me shkrim, tekstet e programuara, fj alorët, 
leksikonet, monografi tëshkencore.Rregulla: edhe arsimtari edhe nxënësi lipset duhet 
grumbulluar dhe evidentuar tekstet për lexim.
  Llojet e leximit
- sipas perimetrit: lexim fragmentar, lexim i gjerë. Lexim fragmentar leximi i 
rregullave, përfundimeve,fragmenteve, kurse leximi i gjerë ose leximi i tekstit, 
vjershave, veprave letrare.-sipas mënyrës së shprehjes verbale: lexim me zë, lexim 
në heshtje.Lexim sipas tempos: lexim i ngadalshëm, lexim i shpejtë (lexim zgjedhës).
Specifi citetet:Leximi varet nga këto kërkesa, si: - nga lloji i tekstit,- nga shkalla e 
paranjohurisë,- nga karakteri i tekstit si burim i dutirive,- nga shkalla e shkollimit, si 
dhe- nga leximi me kuptim.
b)Puna në tekst.Puna në tekst tregohet përmes këtĳ  shkallzimi, si:
1.Leximi (L) - është shkalla më e ulët. Lexon tekstin e njohur me përmbajtjen e 
elementeve të tekstit tëlexuar.
2.Leximi e kativiteti i të menduarit (L + AM) ktiviteti i të menduarit vecohet:- në 
të menduar intesiv,- në analizën e tekstit,- në ndarjen, vecimin e argumenteve 
e gjeneralizimeve të tekstit, në krahasimin e tyre.- në sintetizimin e tyre si dhe- në 
vlerësimin e përmbajtjes së tekstit të lexuar.
3.Leximi - të menduarit -shprehja (L + AM + SH). Së pari nxënësit shprehen gojarisht- 
me gojë, më vonë me shkrim në formë konceptimi,- në formë vizatimi dhe- me lëvizje: 
gjestikulacione.
4.Leximi i te menduarit dhe të vërejturit (L + AM + SH + TV). Përfshin llojlloj 
aktivitetesh të tëvërejturit.
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Interferencat gjuhësore te fëmĳ ët shqiptarë të kthyer nga emigracioni 
(Greqia)

Msc. Zamira Fahriu

Abstrakt

Lidhja e njeriut me gjuhën amtare është një lidhje e shenjtëruar nga lidhjet e gjakut mes nënës 
dhe fëmĳ ës. Bashkë me qumështin e gjirit nëna e mëkon fëmĳ ën me dashurinë për gjuhën, 
për atë gjuhë me të cilën i fl et për herë të parë, me atë gjuhë që i shpreh dashurinë dhe 
përkushtimin. Kështu fëmĳ a merr përvojat e para të perceptimit të realitetit dhe shprehjes së 
ndjenjave në gjuhën amtare. Por sa e fortë dhe e qëndrueshme është kjo lidhje tek fëmĳ ët e 
emigrantëve që kthehen apo rikthehen në atdhe, veçanërisht tek fëmĳ ët e kthyer nga Greqia?                                
 Realiteti na sjell fakte të dhimbshme dhe shqetësuese. 
Fëmĳ ët e emigrantëve ose kanë emigruar në Greqi kur kanë qenë të vegjël, ose kanë lindur 
atje. Interferencat gjuhësore që shfaqin ata në lidhje me gjuhën amë janë të dukshme dhe 
ndonjëherë duken të parikuperueshme. Gjuha shqipe tek këta fëmĳ ë është shndërruar në 
gjuhë të dytë dhe si gjuhë amtare është greqishtja. Kjo për disa arsye. 
Fëmĳ ët e emigrantëve e përdorin gjuhën shqipe vetëm në shtëpi, duke u kufi zuar në situata 
ligjërimore shpesh në dialekt apo në zhargon. Kjo kushtëzohet nga niveli arsimor dhe  kultura 
gjuhësore e prindërve. Emigrantët kanë interes të integrohen sa më parë në vendin fqinj ndaj 
dhe komunikimi në gjuhën pritëse merr rëndësi jetike. 
Fëmĳ ët e emigrantëve frekuentojnë shkollat greke ku  gjithçka përcillet greqisht. Ky është 
një sistem arsimor institucional i detyrueshëm ku fëmĳ a i jep gjuhës greke  një vend parësor, 
duke e nxjerrë gjuhën shqipe si gjuhë dytësore. Ai percepton, interpreton dhe mendon në 
gjuhën greke.                                                                                                                        
Por me rikthimin e tyre në Shqipëri lipset komunikimi në gjuhën amtare.                                                   
Si do të realizohet kjo dhe a do të mund të zhduken apo minimizohen interferencat gjuhësore?                                                                                                                                   
Ajo që i mëson gjuhën amtare fëmĳ ës është nëna. Kur një fëmĳ e nuk i mësohet të fl asë gjuhën 
e nënës ai e ka humbur atë. Dhe kur fëmĳ a humb gjuhën e nënës ka humbur vetveten. Në 
qoft ë se ai nuk di gjuhën e nënës nuk di se nga vjen, nuk i di rrënjët e tĳ . Është një njeri pa të 
shkuar. Dhe një njeri pa të shkuar është një njeri pa të ardhme. Është detyrë e familjes dhe e 
shkollës njëkohësisht që t’u japë identitet kombëtar fëmĳ ëve, t’u mësojë origjinën, të shkuarën 
dhe t’u japë mundësinë e ekzistencës në të ardhmen duke u mësuar gjuhën amtare. 

Fjalët kyç: gjuhë amtare, interferencë gjuhësore, bilinguizëm, gjuhë e dytë.

Hyrje

Emigracioni u krĳ oi shqiptarëve mundësi të mëdha punësimi, arsimimi, zhvillimi 
social etj.     
Por ai mbarti dhe problematika, pasojat e të cilave ndihen sot pas më shumë se dy 
dekadash. Gjatë punës sime si mësuese e gjuhës shqipe kam konstatuar interferencat 
gjuhësore tek fëmĳ ët e emigrantëve shqiptarë që kanë lindur në Greqi apo kanë 
shkuar aty kur kanë qenë të vegjël  dhe që sot janë kthyer në atdhe. Këtu janë ndeshur 
me një tjetër realitet gjuhësor, shpesh, fatkeqësisht, të panjohur për ta. 
Mësimi i gjuhës amtare është elementi kryesor që i jep një njeriu identitet kombëtar, 
kudo që të jetojë ai. Familja është “shkolla e parë” e tyre. Por realiteti na sjell fakte 
shqetësuese në lidhje me këtë. Konkretisht kam vëzhguar dhe studiuar interferencat 
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gjuhësore te fëmĳ ët e ardhur nga Greqia. Fëmĳ ët aty kanë ndjekur shkollat fi llore 
dhe gjimnazet greke. Ata kanë të zhvilluar kompetencën gjuhësore në gjuhën greke, 
ndërsa në gjuhën shqipe kompetenca  gjuhësore e tyre kufi zohet në përdorimin e 
gjuhës amtare në mjedisin familjar, e cila në më të shumtën e rasteve shfaqet në 
formë dialektore dhe zhargonin e përditshëm.  
Në lidhje me kompetencën në këtë rast bëjmë klasifi kimin e zotërimit të gjuhës 
mbështetur në katër aft ësitë: të kuptuarit, të lexuarit, të shkruarit dhe të folurit.
Niveli i përvetësimit të këtyre aft ësive ndryshon nga personi në person, pra është 
individual.
Në rastin e fëmĳ ëve të emigrantëve kemi bilinguizëm të çekuilibruar: tek ata gjuha 
amtare është shndërruar në gjuhë të dytë dhe gjuha e vendit pritës është kthyer në 
gjuhë dominuese, duke bërë që të gjitha kompetencat të zhvillohen në këtë gjuhë.
Por kemi dhe fëmĳ ë emigrantësh, të cilët në gjuhën dominuese, pra në gjuhën greke, 
fl asin, kuptojnë dhe shkruajnë ndërsa në gjuhën amtare kuptojnë, por nuk e kanë 
përdorur. Në këtë rast kemi të bëjmë me atë që quhet bilinguizëm pasiv.
 Fëmĳ ët e emigrantëve e kanë të domosdoshme të integrohen sa më shpejt në 
shoqërinë pritëse në një kohë kur gjuha amtare u mbetet rudimentare, funksionalisht 
e kufi zuar në situata të thjeshta familjare, shpesh e përdorur vetëm me gojë. Për këta 
fëmĳ ë gjuha shqipe i përket një mjedisi të cilit ata nuk duan t’i bashkëlidhen publikisht 
sa kohë që janë të interesuar të integrohen sa më shpejt në shoqërinë pritëse. Gjuha 
greke paraqitet si gjuhë kryesore në veprimtarinë e tyre të përditshme ligjërimore 
meqenëse edhe përvoja për botën shprehet në këtë gjuhë. Mundësia dhe kushtet 
për të mësuar gjuhën e vendit pritës janë më të mëdha dhe bëhen nën përkujdesjen 
profesionale – institucionale duke poseduar edhe elementet e shkollimit të detyruar. 
Ndërsa mësimi i gjuhës amtare varet nga karakteristikat gjuhësore të vendit nga vĳ në 
prindërit, nga shkalla e sensibilizimit dhe motivimit të prindërve dhe të fëmĳ ëve, 
nga niveli kulturor dhe arsimor i tyre etj.
Është e njohur që fëmĳ a deri në moshën shtatë vjeçare, për arsye të ndryshme, s’ka 
arritur të mësojë gjuhën amtare, atëherë mundësia e përvetësimit të përkryer të 
saj më vonë do të humbasë. Më vonë, me kalimin e kohës, mundësitë e mësimit të 
gjuhës amtare do të jenë gjithmonë e më të vogla dhe procesi do të rrjedhë me shumë 
vështirësi, sado që vetëdĳ a dhe etja personale do të rritet.
Tek fëmĳ ët e emigrantëve në Greqi mjedisi shkollor, ai publik, konceptet abstrakte, 
situatat ligjërimore, që të gjitha këto janë të organizuara në gjuhën greke. Ky sistem 
është fi ksuar në trurin e këtyre nxënësve dhe shfaqet në forma interferencash gjatë 
realizimit të ligjërimit shqip. Interferencat konstatohen në përdorimin e elementeve 
shenjore shqipe duke shfrytëzuar shprehi ligjërimore komunikative të gjuhës 
dominuese. Realiteti shqiptar kalon nëpërmjet fi ltrit gjuhësor e kulturor grek, që 
luan rolin e një metagjuhe.  
Mirëpo kjo krĳ on problem në komunikimin e nxënësve të riatdhesuar me 
bashkëmoshatarët e tyre pritës, me përvetësimin e njohurive në shkollat shqiptare, 
në përshtatjen me sistemin e dhënies së njohurive, në përshtatje me mjedisin brenda 
dhe jashtë shkollës etj.                                
 Tek fëmĳ ët e emigrantëve ndodh që folësi përfundon me dy gjuhë. Gjuhë e parë 
për të është gjuha greke, e cila përdoret prej tĳ  në të gjithë veprimtarinë që zhvillon 
jashtë familjes, ndërsa gjuha amtare, e cila fl itet vetëm në mjedisin familjar kalon si 
gjuhë e dytë.
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Veqilharxhi shfaq mendimin e drejtë se gjuha e huaj zotërohet më mirë dhe më shpejt 
nga fëmĳ ët, nëse fëmĳ a zotëron si duhet gjuhën amtare, pasurinë leksikore të saj dhe 
gramatikën.                                          
Ai thekson se:’’ … po të njohë gjuhën e ti mirë, çpejt e lehtë mson çdo të huaj … 
‘’. (M.Islami,N.Veqilharxhi, ideologi i parë i Rilindjes,Sh.B.’’Naim Frashëri’’,Tiranë 
1977,fq.135). Veqilharxhi i jep vendin kryesor formimit në gjuhën amtare.                                                               
Por tek nxënësit e ardhur nga Greqia si gjuhë amtare është greqishtja, ndërsa shqipja 
ka dalë si gjuhë e dytë.
‘’Të mësosh gjuhën sot, do të thotë të përvetësosh dĳ en, të përdorësh gjuhën në 
situata të ndryshme apo të qëllimshme komunikimi, të aft ësohesh për përvetësimin 
e strategjive të ndryshme të natyrës konjitive – njohëse, që parakuptojnë veprimtari 
ligjërimore të recepsionit, prodhimit, ndërveprimit, mediacionit apo ndërmjetësisë 
…’’(C.Springer,art.cit.fq.44).                    
Por kjo ka ndodhur me këta fëmĳ ë në gjuhën greke, jo në gjuhën amtare. Me rikthimin 
e tyre në atdhe ata janë ndeshur me vështirësinë apo pamundësinë e komunikimit në 
gjuhën amtare. Fëmĳ a e ka të vështirë të kalojë nga një kod gjuhësor në tjetrin.                                                         
Në këtë rast fëmĳ a duhet trajtuar si një subjekt i zhvillimit gjuhësor, që i nënshtrohet 
një proçesi të zbulimit të rregullave shndërruese nga struktura sipërfaqësore 
tek struktura e thellë. (Chomsku  1957,1965). Por struktura e thellë është e njëjtë 
si në gjuhën greke ashtu edhe në atë shqipe apo në ndonjë gjuhë tjetër. Struktura 
sipërfaqësore ndryshon nga një gjuhë në tjetrën dhe sendërtohen në një pafundësi 
aktesh gjuhësore që karakterizojnë komunikimin njerëzor.                               
Nxënësi i riatdhesuar do të mbështetet dhe në ato pika ku strukturat sipërfaqësore 
të gjuhës greke dhe  asaj shqipe përkojnë me njëra- tjetrën. Por ai do të bëhet i 
ndërgjegjshëm dhe për ato raste që nuk përkojnë me njëri – tjetrin. Kjo do të arrihet 
nëpërmjet pjesëmarrjes në situatat komunikative në gjuhën shqipe.   Interferencat që 
konstatohen janë të niveleve të ndryshme: leksikor, fonetik, drejtshkrimor. Ndalemi 
në nivelin e sistemit fonetik dhe drejtshkrimor. Nxënësit marrin njohuritë sistematike 
për gjuhën shqipe nëpërmjet formës së saj të shkruar. Ata kalojnë nga sistemi 
shkrimor grek në atë latin të cilin e përdor edhe  gjuha jonë. Drejtshkrimi i shqipes 
mbështetet  mbi parimin fonologjik. Këtu ekzistojnë raste kur fonema të caktuara 
realizohen me zero ose me alofone diverguese nga veçoritë fonetike të kryefonemës.
Nga vëzhgimi i  veprimtarisë shkrimore dhe ligjërimore të nxënësve të ardhur nga 
Greqia gjatë procesit mësimor në shkollat tona, (nxënës në klasat 2, 5, 6, 7, 8) kam 
konstatuar:
• Drejtshkrimi i grafemës  Ë, që është specifi ke për gjuhën shqipe. Këta nxënës nuk e 

shkruajnë grafemën Ë në fund apo në trup të fj alës. Kështu ata shkruajnë: udhtimi 
(udhëtimi), puntore (punëtore), shtpi (shtëpi), syt (sytë) etj. Në shumicën e rasteve 
kjo grafemë shkruhet pa pika sipër duke e ngatërruar kështu me grafemën  E. Kjo 
ndodh shpesh jo vetëm në gjuhën e shkruar, por dhe në atë të folur.

• Të shpeshta janë rastet kur grafema Ë përdoret  në fund të fj alëve pa qenë nevoja 
p.sh. bëheshinë (bëheshin), fatë (fat), shkaktonë (shkakton), ishetë (ishte), kokërrë 
(kokërr), fl isetë (fl iste) etj.

• Gabime bëhen dhe në përdorimin e dift ongjeve: ia, ie, io, oi etj. ku drejtshkrimi 
shqip lejon shkrimin me  j: uit (ujit), aj (ai), mai (maji), ania (anĳ a), ia (ai), këqia 
(këqĳ a) etj. Problem paraqet edhe drejtshkrimi shqip i atyre grafemave të cilat u 
përgjigjen fonemave munguese në greqishte: pueta (pyeta), shtryarë (shtruarë), 
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operyarë (operuar), këty (këtu), udhëtyan (udhëtuan), aventyra (aventura), 
mësyes (mësues), kështy (kështu) etj.

• Përdorimi  i  gabuar  i  bashkëtingëllores së shurdhët  Q në vend të bashkëtingëllores 
së zëshmë Ç dhe anasjelltas: qast (çast), Çë atë ditë (Që atë ditë)

• Përdorimi   i  C  në  vend  të  Ç: conte (çonte), ca (çfarë), cekic (çekiç) etj.
• Përdorimi  i  grafemave të shurdhëta në vend të atyre të zëshme; shtek (shteg), 

shtektojnë (shtegtojnë), zoq (zogj) etj.
• Përdorimi  i  fonemës bashkëtingëllore l  në vend të  ll : kalloi (kaloi), fi lova 

(fi llova), silet (sillet).
• Shkrimi jo  i  plotë  i  grupit bashkëtingëllor  mb: mushur (mbushur)
Nisur nga të gjitha këto gabime drejtshkrimore mund të përmbledhim: 
 Fjalitë që ndërtohen nuk janë të qarta dhe të plota nga ana kuptimore.                                     
Pothuajse të gjithë fëmĳ ët e kësaj kategorie nuk përdorin shenjat e pikësimit ose i 
përdorin ato pa vend, 
 Nuk përdorin shkronjën e madhe, 
 Nuk përdorin apo i përdorin gabim fj alët përcaktuese sidomos mbiemrat dhe 
përemrat, 
 Nuk arrĳ në të bëjnë përshtatjen e tyre në gjini, numër e rasë me fj alët që përcaktojnë. 
 Në përdorimin e foljeve kanë vështirësi në përshtatjen e saj në vetë, numër e kohë 
me kryefj alën. Ndërtimi sintaksor i fj alive është i mangët, me shumë gabime, 
veçanërisht në rendin e fj alëve. 
 Shpesh fj alitë e tyre janë të paqarta kuptimisht dhe duhet ndërhyrja e mësuesit 
për ta qartësuar, dhe kjo ndodh  në gjuhën e folur dhe në gjuhën e shkruar. 
 Në gjuhën e folur këta nxënës e kanë të vështirë akoma më shumë të shprehen, 
sepse bagazhi i tyre leksikor është shumë i varfër. 
 E folura e tyre është e ngadalshme, shoqërohet me pauza të gjata e të shpeshta, 
nuk shprehen qartë, 
 E kanë të vështirë të gjejnë fj alën përkatëse ose  përdorin fj alë që nuk ua dinë mirë 
kuptimin në shqip. 
 Kanë vështirësi në shqiptimin e fj alëve me theksin e duhur. Fjala shqipe shqiptohet  
me theksin në gjuhën greke. Kjo sigurisht që shkakton dhe errësim në kuptimin 
leksikor të fj alës për ta.                                                                                                           

Përfundime

Problemi i  përvetësimit të gjuhës amtare nga fëmĳ ët e emigrantëve është sot një 
problem shqetësues. Zgjidhja e këtĳ  problemi nuk duhet të kërkohet vetëm në 
zhvillimin e procesit mësimor nëpër shkolla, por duhet kërkuar dhe më gjerë.
Në shkollë synohet të vazhdohet mësimi i gjuhës amtare i fi lluar në familje dhe 
plotësohet një nevojë e dyfi shtë: 
1- Nevoja për t’u shprehur me gojë dhe me shkrim. 
2- Nevoja për të kuptuar atë që thuhet e shkruhet.
Në gjuhën shqipe kombinohet  të  mësuarit e leksikut me mësimin e një gramatike.                    
Fëmĳ ët e ardhur nga emigracioni kanë një përvojë në mësimin e gjuhëve të huaja si: 
anglisht, frëngjisht, gjermanisht, italisht etj. Kjo i ndihmon në kalimin nga sistemi 
shkrimor i gjuhës greke në sistemin shkrimor me shkronja latine të  cilën e ka dhe 
gjuha shqipe. Kjo, sepse në gjuhën shqipe nxënësit i marrin njohuritë sistematike për 
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të nëpërmjet formës së  saj të shkruar.   Gjithashtu të qëndruarit e tyre në një mjedis 
familjar dhe shoqëror mjaft  të gjerë i vendos ata në rolin e dhënësit dhe marrësit në 
gjuhën amtare. Në këtë mënyrë situatat e ndryshme ligjërimore u imponojnë atyre 
përdorimin e leksikut në gjuhën amtare. Duke u gjendur përditë në këto situata 
dhe duke mësuar sistematikisht këta fëmĳ ë do të mund të kapërcejnë  vështirësitë e 
krĳ uara.        Por dihet që aft ësitë e komunikimit të përditshëm bisedor fi tohen shpejt, 
ndërsa aft ësitë gjuhësore abstrakte duan vite që të fi tohen. 
Detyra më e rëndësishme për këtë i takon shkollës. 
Por dhe mjedisi familjar dhe shoqëror ka rolin e vet jo më pak të rëndësishëm se 
shkolla..  Nëpërmjet gjuhës fëmĳ ës I transmetohen dhe shumë njohuri që lidhen 
me shoqërinë përkatëse, nocione dhe koncepte të tjera, përvoja, tradita që në rastin 
konkret janë specifi ke për shoqërinë shqiptare. Përvetësimi I gjuhës amtare është i 
rëndësishëm dhe për statusin individual të individit. Njohja e gjuhës do të thotë jo 
vetëm njohja e origjinës, por në radhë të parë ruajtja e lidhjeve shekullore familjare. 
Do të thotë mundësi komunikimi me të afërmit, gjyshërit dhe ata që do të vĳ në më 
pas.
Naim Frashëri shkruan: ’’Është  shumë  turp  të  mos  dĳ ë  shqiptari gjuhën  e  ti e  të  mos  
e këndojë  e  ta  shkruajë. Djemt e vegjël e vashat e vogëla lipsetë të mësojnë gjuhën e tyre, ta 
këndojnë  drejt e të shkruajnë mirë.’’ .  N. Frashëri, “Vepra të zgjedhura’’, vëll.II,   Tiranë. 
1985 ,fq.104.
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Realiteti ynë letraro-gjuhësor në programet parauniversitare përballë sfi dave 
globale
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Hyrje

Gjuha jonë sa e mirë!
Sa e ëmbël, sa  e gjerë!

Sa e lehtë, sa e lirë!
Sa e bukur , sa e vlerë!

E nisur me vargjet e Naim Frashërit mesazhi më i rëndësishëm dhe më tingëllues 
është se nuk mund të konceptohet identiteti ynë politik, shoqëror, kombëtar edhe 
në shekullin e XXI po nuk e përcollëm gjuhën shqipe dhe letërsinë me  përgjegjësinë 
më të madhe tek brezat e rinj.Të duash librin nuk është një sfi dë e lehtë, por nevojë 
jetike për shkollën, nxënësit, dashurinë për dĳ en dhe qytetarinë. Kjo dashuri për 
librin nuk ka adresë, përcaktim apo kufi zim, ndasi përveçse formë që nxit nxënësit 
tanë të kultivojnë sjellje dhe qëndrime të kapërcejnë kufi jtë fi zikë të mundësive 
dhe të realizojnë më të mirën e mundshme në këtë zonë, ku burimet revelante jo 
gjithmonë përdoren nga nxënësit dhe sytë janë tek teksti dhe mësuesi.  Sistemi i 
Arsimit Paruniversitar në vendin tonë ka pësuar një transformim rrënjësor në 
shumë këndvështrime. Kemi zbatimin e kurrikulave të reja që po fi nalizohen në çdo 
fragment të Sistemit Arsimor Parauniversitar. Që prej vitit 2010 u miratua kurrikula 
e re , sepse ndryshimet ekonomike dhe sociale  janë të lidhura ngushtësisht me 
proçesin e arsimit. Ndryshime të mëdha ka njohur kurrikula , e thënë më qartë  
Korniza e Arsimit Parauniversitar, e cila udhëzimet dhe referencat e para i ka pasur 
që në udhëzimin e vitit shkollor 2011-2012. Vetë fj ala kurrikul është koncept i huaj 
dhe ka domethënien e ecurisë mësimore.    
Kohët e fundit është zhvilluar një debat i ashpër  për problemet e shqipes standarde. 
Shqipëria në intervalin kohor 1991-2018 është gjendur përballë ndryshimeve 
rrënjësore ekonomike-shoqërore e teknologjike që kanë ndikuar edhe në gjuhë. 
Mësuesit e gjuhës shqipe  e kanë për detyrë profesionale që t’a zotërojnë shqipen 
standarde dhe çdo lloj ndryshimi që kanë pësuar rregullat e drejtshkrimit . Aktualisht 
në shkollat tona gjuha shqipe dhe letërsia zhvillohen si dy lëndë të ndara, nga dy 
orë mësimore secila. Shkolla luan rol të rëndësishëm në mësimin e gjuhës letrare të 
njësuar duke mos përjashtuar ndikimin e madh të masmediave. Shkolla është si të 
thuash vendi ku norma letrare formohet, përpunohet dhe pastaj përhapet. Nëpërmjet 
lëndës së gjuhës shqipe, u jepen nxënësve nocionet themelore për gjuhën si shkencë, 
dhe praktikisht ngulit tek ta normën e gjuhës letrare të njësuar. Synimi i I-rë i 
mësimdhënies së gjuhës amtare duhet të jetë aft ësimi i fëmĳ ëve për  të komunikuar 
në mënyrë sa më cilësore në të gjitha nivelet, me të gjithë ata që  e përdorin atë gjuhë.1

1  Çeliku, Mehmet, ‘’Çështje të Shqipes Standarde’’,SHBLU, Tiranë 2002, fq.22-224.
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Metodologjia

Punimi është realizuar në mbështetje të metodës hulumtuese, kërkimore dhe 
krahasuese. Kryesisht trajtesa është realizuar mbi çdo informacion rreth zhvillimit të 
gjuhës shqipe dhe letërsisë. Kërkimi i informacionit rreth ndryshimeve kurrikulare  
është përqëndruar kryesisht në zhvillimet e dekadës së fundit, ndryshimet thelbësore 
në 5-vjeçarin e fundit, ndërsa krahasimi mbështetet në  kurrikulën e vjetër me atë të 
re, e cila është fragmenatarizuar në çdo klasë të APU, dhe në vitin shkollor 2018-2019 
fi nalizohet përfundimisht ,  respektivë ne klasat e IX-ta dhe të XII-ta. Gjuha shqipe 
dhe letërsia janë dy ndër lëndët kryesore që ka fusha ‘’Gjuhët dhe Komunikimi’’, 
duke e lidhur ngushtë komunikimin në gjuhën amtare dhe të huaj me ndryshimet e 
mëdha sociale

Abstrakt

 Arsimi parauniversitar në kuadër të reformimeve për unifi kimin e kurrikulave të 
ofruara në të gjitha ciklet e saj përbën një problematikë të gjerë për t’u diskutuar. 
Çështja kryesore qëndron në faktin se çfarë përfi tojnë nxënësit tanë nga programet 
parauniversitare të ofruara në shkollat tona. Kurrikula e re është një reformë e 
madhe arsimore, që ka prekur gjithë qelizat e sistemit arsimor parauniversitar. Në 
përbërje të saj kemi kurrikulën bërthamë dhe atë me zgjedhje, në zbatim të saj jetike 
janë tekstet e përzgjedhura sipas lëndëve përkatëse. Lëndët gjuhë shqipe dhe letërsi 
zhvillohen në të gjitha shkallët e kurrikulës, nga klasa përgatitore deri në klasën 
e XII-të. Këto lëndë janë primare sepse zënë një përqindje të  konsiderueshme të 
kohës mësimore në të gjitha ciklet e arsimit parauniversitar. Zbatimi i programit 
në arsimin parauniversitar , do të thotë që të gjitha kërkesat e këtĳ  programi duhet 
të kenë prioritet interesat e nxënësve, njohjen sa më mirë të nevojave të tyre dhe 
përgatitjen për të ardhmen universitare. Pra programet parauniversitare janë shumë 
të rëndësishme deri në fi nalizimin e tyre për përgatitjen e maturantëve të ardhshëm 
të orientuar drejt  të gjithave fakulteteve,  e kryesisht drejt atyre të Edukimit, të 
Filologjisë, të Shkencave Humane, e për më tepër kush do të jetë mësimdhënës i 
ardhshëm.2

Kominikimi në gjuhën amtare është pjesë e kompetencës së komunikimit dhe të 
shprehurit. Në fund të arsimit të mesëm të lartë është e rëndësishme që nxënësit 
të fl asin,dëgjojnë,lexojnë,shkruajnë gjuhën amtare  dhe së paku një gjuhë tjetër të 
huaj, pasi shoqëria dhe ekonomia e sotme është globale. Është detyrë e shkollës, 
e jona si mësues të përgatisim nxënësit për të jetuar dhe punuar në një botë të 
ndërlikuar. Të gjitha kompetencat janë të rëndësishme por meqënëse referimi im 
është  gjuha shqipe dhe letërsia  po e etiketoj më tepër. Zhvillimi  i kurrikulës nuk 
mund të jetë i suksesshëm nëse mësuesi si aktor dhe faktor kyç i saj nuk kualifi kohet 
në vazhdimësi. Trajnim–kualifi kimi realizon detyrën e njohjes së dokumentacionit  
të ri të shkollës, përgatitjen me nivel të lartë metodik dhe shkencor. Pa u shkëputur 
nga objekti i trajtesës sonë, pra hulumtimi në programin mësimor parauniversitar, 
vërejmë se zhvillimet gjuhësore paraprĳ në e bashkëshoqërojnë zhvillimet shoqërore 
në epokën globale. 3

Sistemi arsimor shqiptar gjendet përballë sfi dave të shumta , ndryshimeve 
metodologjike e strukturore të cilat domosdoshmërisht sjellin sfi dën e shqipes për 
2 .’’Korniza e Arsimit Parauniversitar ‘’,Tiranë:Shkurt 2016,Draft  i miratuar nga MAS (tani MASR).
3 Sh.Islamaj, Gjuha Shqipe , Nr.3,Instituti Albanologjik, Prishtinë 2008.
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përshtatshmërinë e shprehjen e gjithë funksioneve të saj në epokën globalizuese. 
Konteksti ku funksionon shqipja standarde sot është i ri dhe shumë më i gjerë  
se dje. Debate të shumta ka pasur në lidhje me problemet e shqipes standarde. 
Mendimet kanë qënë të kundërta për masën dhe drejtimet e ndërhyrjes  në rregullat 
e drtejtshkrimit  dhe në fj alorin e shqipes. Më në fund gjithçka ka përfunduar me 
propozimin për të hequr ‘’ë’’-në nga pjesë të ndryshme të disa fj alëve, numri i të cilave 
e kalon 2500-shin. Gjithashtu janë evidentuar probleme të shumta ,të shkaktuara nga 
përdorimi pa nevojë i një morie fj alësh nga gjuhë të tjera, të cilave gjuha shqipe u ka 
lëshuar  vendin ndërkohë që  ajo ka fj alët e veta, që janë në  përdorim të gjallë e aktiv. 
Duhet të tregohemi të kujdesshëm me leksikun me burim të huaj, pa iu referuar 
leksikut të përgjithshëm apo terminologjive të fushave të ndryshme , të futur nga 
gjuhët e tjera. Respektimi i standardit gjuhësor dhe forcimi i lëndës së gjuhës shqipe 
realizohet në institucionet arsimore parauniversitare. Në qëndër të vëmendjes  pikë 
së pari mbahet arsimi i detyruar nëntëvjeçar, që përbën etapën kryesore  të studimit 
e të përvetësimit të gjuhës dhe ku është mundësia më e madhe e integrimit të saj me 
leximin letrar. Ndërsa në arsimin e mesëm të lartë vihet në zbatim ana kontekstuale, 
nxënësit vihen para situatash konkrete për të bërë zbatimin e rregullave dhe normave 
gjuhësore, duke pasur parasysh edhe gabimet tipike që vërehen aktualisht në të folur 
e në të shkruar. Nuk duhet harruar se Komisioni Evropian  në vitin 2006 e përfshiu 
komunikimin në gjuhën amtare si kompetencë të parë, ndër 7 kompetencat kyçe  që 
iu duhen qytetarëve evropian të shekullit XXI për të nxënët gjatë gjithë jetës. 4

Mjetet gjuhësore dhe aft ësia që ka shqipja për t’u përfaqësuar në këtë epokë vëzhgohen 
dhe zbatohen më së miri në programet parauniversitare .Programet parauniversitare 
duhet të konsultohen me mësues kompetentë të cilët zotërojnë dĳ e dhe shprehi të 
qëndrueshme gjuhësore për t’u përballur me ndryshimet gjuhësore , kryesisht rreth 
shkrimit të fj alëve që vĳ në si ndërkombëtare dhe globalizma . Në këtë mënyrë nuk 
krĳ ojmë forma dysore për përdorimin shqip. Parimi se fj alia duhet të jetë e ndërtuar 
sipas ndërtimit vetjak të shqipes , nuk arrihet vetëm nga puna e gjuhëtarëve por 
janë politikat arsimore e planifi kimi arsimor që luajnë rol të rëndësishëm në këtë 
proces, nëpërmjet programeve dhe mësuesve me dĳ e të qëndrueshme, të cilët kanë 
detyrimin e madh të realizojnë programin mësimor në funksion të arritjeve të të 
nxënit. Nocioni i kompetencës në gjuhësi është prezantuar fi llimisht nga Çomski, 
për t’a përdorur më pas në psikologjinë e zhvillimit kognitiv. Kompetenca e një 
subjekti që fl et gjuhën shqipe shpjegon mundësinë që ai ka të ndërtojë, të njohë dhe 
të kuptojë frazat gramatikore , të kuptojë dhe të interpretojë frazat e dykuptimshme, 
të prodhojë frazat e reja. 5

Natyrshëm lind pyetja :-Si i pasqyron realiteti ynë letraro-gjuhësor ndryshimet 
globale?
Një këmbanë e madhe bie për vullnetin e nxënësve tanë për të lexuar dhe kuptuar 
veprat  e detyrueshme dhe plotësuese letrare, pavarësisht pretendimit të tyre se 
i lexojnë të përmbledhura në enciklopeditë dixhitale. Zotërimi dhe përdorimi i 
normës drejtshkrimore  është tepër shqetësuese. Nga klasa e pestë der në klasën 
e dymbëdhjetë  përparimi në përvetësimin e këtyre normave nuk ka rezultate të 
dukshme, çka do të thotë se duhet të punohet më shumë në përvetësimin e normës 
drejtshkrimore.  Është sfi dë që programet mësimore parauniversitare duhet të vihen 
në funksion të këtĳ  qëllimi. Kontaktet e drejpërdrejta me botën e jashtme  dhe ndikimi 
4  . Revista ‘’Mësuesi’’ , MASR, Mars 2017, fq.31-33.
5  A.Kostallari, Tribuna e gazetarit, 1974, Nr.3
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i mjeteve të komunikimit masiv po krĳ ojnë një gjëndje cilësisht të re në marrëdhëniet 
e terminologjisë së shqipes me gjuhë të huaja. 

Konkluzionet

Lëndët  gjuhë shqipe dhe letërsi hyjnë tek fusha ’’ Gjuhët dhe Komunikimi’’ 
, zhvillohen në të gjitha ciklet e arsimit parauniversitar e për këtë është shumë e 
rëndësishme  që të kultivojmë dashurinë për librin, për pasurimin e botëkuptimit 
dhe shprehisë, të përpiqemi dhe të realizojmë me rigorizitet kërkesat e programit  
mësimor parauniversitar , e jo vetëm kaq por dhe në përfundimin e arsimit të 
mesëm të lartë, nxënësit që do të jenë studentët e ardhshëm të mos kenë mangësi 
të mbartura në komunikim dhe në zotërimin e rregullave të drejtshkrimit. Zotërimi 
i gjuhës amtare është detyrim kushtetues dhe qytetar, domosdoshmëri  dhe 
prioritet në të gjitha hallkat e sistemit arsimor, sepse arsimi përmbush detyrimet 
e shoqërisë globale, kërkesat e kohës dhe prandaj është e rëndësishme që me çdo 
mjet të mundshëm dhe çdo mundësi, aty ku jemi të ofrojmë atë që është primare 
për institucionin arsimor dhe gjithë shoqërinë.  Mësuesi, si pjesë të rëndësishme të 
energjisë së tĳ  mbart këtë vlerë: cilësia e nxënësit, klasës, përfaqësimit me dinjitet të 
modelit, brezit, të ardhmes, cilësinë e jetës gjithashtu. 
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A duhet të përqëndrohen mësuesit në stilet e të nxënit të nxënësve ?

Gentiana Cela

Dorina Kalemi

Bejaze Grilli

Sipas thenies: Goldschmied and Jackon 1994
-Nje shoqeri mund te vleresohet nga qendrimi qe mban ndaj femĳ eve te vegjel jo 
vetem ne ate qe thote rreth tyre,por ne ate cfare u ofron realisht per tu edukuar.
-Nga vezhgimet dhe studimet del se femĳ et jane shume aktiv dhe nxene ne menyre 
efi kase,jane hetues te zote dhe te etur per te kuptuar.Studiuesit japin 3 arsye pse dhe 
si ndodhin keto gjera:
1-Truri i femĳ eve eshte shume i ngjashem me kompjuterin.
Ai perbehet nga miliona neurone.
2-Prinderit jane gjenetikisht te programuar te mbeshtesin dhe te cojne perpara 
zhvillimin e femĳ eve te tyre ne menyre te vecante dhe me te fuqishme.
3-Femĳ et zoterojne prej natyres se tyre mekanizma te rendesishem

Stilet e të nxënit

Një nga çështjet më me rëndësi në planifi kimin e punës mësimore dhe në procesin 
e mësimdhënies është  njohja e nxënësve, nxitjet, nevojat, interesat dhe mënyra e të 
mësuarit. Në procesin mësimor do të ketë rezultate pikërisht nëse nxënësit janë të 
nxitur për të nxënë. Nga kjo nisemi për të theksuar se askush nuk mëson njësoj, secili 
nxënës mëson sipas një mënyre të caktuar apo të njohur në literaturen pedagogjike si 
stile të të nxënit. Disa mësojnë përmes përceptimit, të tjerë mësojnë duke analizuar, 
refl ektuar, përmes anës së të pari, dëgjuarit, disa mësojnë vetëm, të tjerë mësojnë në 
grupe, disa mësojnë në tërësi përmbajtjen mësimore, ndërsa të tjerë e ndajnë  atë  në 
pjesë më të vogla logjike, disa janë kinestetik etj. 
Krahas këtyre dallimeve të të nxënit te nxënësit, janë të pranishme dallimet edhe te 
mësimdhënësit në përdorimin e strategjive dhe metodave në procesin mësimorë, të 
cilët nxjerrin në pah artin dhe mjeshtrinë e tyre. Mësimdhënës të caktuar përdorin 
më shumë demonstrimin, të tjerë ligjërimin, refl ektimin, diskutimet, por ka të atillë 
që përqendrohen më shumë në të menduarit, në mbajtjen mend, në të kuptuarit etj. 
Prandaj  për të arritur suksese në procesin mësimor duhet patjetër që mësimdhënësi 
t’i njohë stilet e të nxënit, të kuptojë mënyrat se si mësojnë nxënësit dhe ato të jenë 
pikëmbështetje për planifi kimin e punës mësimore si dhe zhvillimin e procesit 
mësimor. Kjo nënkupton nevojën e përputhshmërisë së stileve të të nxënit dhe 
përdorimit të metodave e teknikave  të mësimdhënies.
Stilet e të nxënit nga autor të ndryshëm emërtohen si mënyra përmes të cilave merren 
të dhëna, dĳ e, informacione të cilat përvetësohen dhe përpunohen nga nxënësi në 
mënyrë vetjake. Stilet e të nxënit në vetvete  kanë elementin e përceptimit (të parit, 
dëgjuarit, prekurit), ndjenjes, të menduarit (veprimi).
Prandaj çdo nxënës ka mënyren e vet të të nxënit. Çdo herë duhet pasur parasysh 
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se mësimi më i mirë bëhët kur nxënësi mëson duke u nisur nga interesat, nevojat, 
dëshirat dhe pa detyrime e ngarkesa.
Të mësuarit është i frytshëm nëse të folurit, bisedat, shoqërohen, ndërlidhen me 
veprimet, ushtrimet dhe duke punuar, vepruar etj. Me njohjen e stileve njihen dallimet 
vetjake të nxënësve dhe përfshirja e tyre në veprimtaritë mësimore. Karakteristikat, 
mënyrat se si nxënësi punon, arrĳ në deri te informata dhe si mëson janë çështje 
që duhet të njihen në mënyrë profesionale nga mësimdhënësi si dhe të trajtohet 
si një faktor i veçant në procesin e mësimdhënies dhe të të nxënit. Kjo nënkupton  
përshtatjen e strategjive mësimore, mësimdhënies me stilet e të nxënit për të arritur 
një mësimdhënie cilësore, të frytshme. ”Stilet e të mësuarit zakonisht përkufi zohen 
si tipare  njohëse, emocionale dhe  psikologjike të nxënësve, kur ata bashkëveprojnë 
në  mjedisin  e klasës. Nxënësit me stile të ndryshme përpiqen t’i zgjidhin problemet 
në mënyra të ndryshme.”
Pra duke i njohur stilet e të nxënit, mësimdhënësi njeh karakteristikat e nxënësve, 
mënyrën e përvetësimit të diturive , zgjidhjes së situatave problemore.
1.Për stilet e të nxënit kanë shkruar autorë të ndryshëm, si në literaturën e ndryshme 
psikologjike ashtu edhe në atë  pedagogjike. Psikologu amerikan Kolb  dallon këto 
stile të të nxënit:
• Stili i të nxënit nëpërmjet eksperiencës konkrete (të nxënit nëpërmjet përvojes, 

shembujve konkret etj).
• Stili i të nxënit nëpërmjet eksperimenteve aktive ( përvetësimi i dĳ eve nëpërmjet 

bashkëveprimit, punës në grupe, bashkëbisedimit).
• Stili i të nxënit me ndihmën e monitorimit (të mësuarit përmes vëzhgimit, përdorimi 

i materialeve të ndryshme )
• Stili i të ashtuquajtur mendim-konceptualizim abstrakt (të nxënit  duke përdorur 

proceset mendore, analizën, të menduarit logjik, gjykimin).
2. Ndërsa një renditje tjetër e stileve të të nxënit sipas autorit Sofokli Garo është:
• Stili pamor. Nëpërmjet stilit pamor nxënësi apo i rrituri e përvetëson përmbajtjen 

mësimore me anën e shqises së të parit, kur mësimi konkretizohet, përdoren mjete 
mësimore, harta, grafi kone, fotografi , fi lma, bëhët  demonstrimi i mësimit etj. Pra 
përmbajtja mësimore përcillet me pamje dhe  lëvizje që këta nxënës i përcjellin  
me vëmendje si dhe  janë shumë  të përpiktë. Prandaj  nga kërkimet e bëra kanë 
dalë rezultate se shumica e nxënësve janë më shumë pamor se dëgjimor. Procesi 
mësimor me nxënësit te të cilët është i shprehur stili pamor përshkohet me 
veprimtari të ndryshme  të  përdorura nga mësimdhënësi që ngjallin interesimin 
e tyre si:

-          Përdorimi i mjeteve pamore, hartave, fotografi ve, grafi koneve etj.
-          Përdorimi i pikturave, ngjyrave, maketave.
-          Shenimet e marra nga nxënësit të shoqërohet me  ilustrimin e përmbajtjeve.
-          Krĳ imi i një mjedisi mësimorë në klasë i cili të jetë larg zhurmave të ndryshme.
-          Gjithashtu tekstet të jenë edhe me ilustrime, vizatime, harta, tabela etj. 
  Këta nxënës shquhen për nga përpikmëria dhe kanë aft ësi organizimi si dhe 
imagjinatë.
• Stili dëgjimor. Përderisa te stili pamor dominon shqisa e të parit, te stili dëgjimor 

dominon shqisa e të dëgjuarit. Te ata nxënës ku është i shprehur ky stil i 
përvetësojnë më mirë dhe më lehtë dituritë nëse ato jepen me fj alë të  folura apo të 
shkruara, që kërkohet të folur i qartë, pa zhurma të cilat do të pengonin procesin 
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mësimorë. Përmbushet përmes ligjeratave ose edhe të regjistrimeve,  bisedave, 
diskutimeve ku bëhën vlerësime, jepen mendime, përfundime, bëhën analiza 
etj. Të nxënit përmes dëgjimit përshkohet nga veprimtari të organizuara nga 
mësimdhënësi ku kërkojnë përfshirjen e nxënësve në biseda, dikutime në grup 
dhe klasë. Po ashtu bëhët paraqitja e punimeve të ndryshme që kërkojnë të folurit 
e zëshëm, rrjedhshëm dhe të qartë. Prandaj të dhënat e ndryshme përcillen me zë, 
përmes incizimeve, leximit të  tekstit etj. 

• Stili kinestetik. Nxënësit që mësojnë sipas këtĳ  stili, përvetësojnë përmbajtjet 
mësimore në mënyrë aktive, duke vepruar, shkruar, vizatuar etj. Nxënësit 
kinestetik janë më të suksesshëm nëse e prekin dhe e ndjejnë përmbajtjen mësimore, 
i përdorin pjesët trupore dhe ndjenjat, përdorin gjuhën e ndjenjave. Zhvillimi 
i mësimit nëpërmjet projekteve u shkon për shtat sepse kërkon veprimtari të 
ndryshme praktike, lëvizje trupore, sportive, paraqitje skenike etj. Pra vihete  në 
shprehje lidhshmëria e të parit, lëvizjeve trupore dhe baraspeshës. Nxënësit me 
këtë stil kanë prirje dhe shkathtësi për lojëra me top, sport, atletikë, kërcime si 
dhe veprime tjera ku kërkohet aktivitet trupor. Mësimdhënia përshkohet duke 
kërkuar paraqitjen e punimeve, veprimtarive  me role etj.   

   3.Sipas autorit Musa Kraja kemi këto stile të të nxënit:
• Të nxënit kognitiv. Ky lloj i të nxënit nënkupton të nxënit nëpërmjet fj alëve, të 

dhëna  teorike, fakteve, parimeve, koncepteve. Nxënësi kognitiv përvetëson 
përmbajtjet mësimore, përmes proceseve mendore. ”Të nxënit konjitiv rezulton 
në fi timin e një kompetence profesionale, të lartë, të cilësive pozitive shoqërore, 
qëllimeve e aspiratave gjithnjë e më të larta, duke përvĳ uar përsonalitetin, 
karakterin, konceptin për vetën, për njohjen dhe respektimin e saj.”

• Të nxënit psikomotorik. Te nxënësit që  është i shprehur ky stil i të nxënit nënkupton 
përvetësimin e shkathtësive, shprehive, punimeve me dorë.

• 4. Për stilet e të nxënit kanë shkruar edhe autor të tjerë si Rita dhe Keneth Dunn, të 
cilët gjatë punës mësimore vunë re dallime në mes nxënësve sa i përket mënyrës 
se si ata mësonin. Ata theksuan katër aspekte ku ndryshonin, dallonin stilet e të 
nxënit.

• Mjedisi- jo të gjithë nxënësit dëshirojnë të mësojnë në mjedis të njëjtë, secili dëshiron 
të gjejë një vend të përshtatshëm për të mësuar. Një pjesë e tyre dëshirojnë të 
vendosen në një kënd të dhomës, i cili të jetë i ndriçuar dhe të cilët nuk i pengon  
zhurma. Ndërsa nxënës të tjerë parapëlqejnë të mësojnë në një mjedis më të qetë. 
Pra te mjedisi duhet pasur parasysh, zërat, dritën, vendin, temperaturën dhe çdo 
gjë tjetër që ndërlidhet me krĳ imin e kushteve për të mësuar.

• Mbështetja emocionale- gjatë veprimtarive mësimore disa nxënës kanë më shumë 
nevojë për  mbështetje emocionale, për përcjellje dhe kontrollim të punës së tyre. 
Këta nxënës mësojnë më mirë nëse detyrat u ndahen në pjesë më  të vogla  dhe  u  
jepen afate kohore për përfundimin e tyre. Kurse një numër i caktuar i nxënësve 
nuk kanë nevojë që t’u ndahen detyrat sepse mësojnë përmbajtjet mësimore në 
tërësi. Pra te ky aspekt kërkohet më shumë : vendosmëri, përgjegjësi, mbështetje 
emocionale.

• Përbërja shoqërore- duke u nisur nga ky faktor theksojmë te të nxënit ndikon edhe 
mëyra se si ata duan të mësojnë, në grupe shoqërore përmes ndërveprimit, ndarjes 
së përgjegjësive apo të mësojnë në mënyrë vetjake.

• Elementet vetjake trupore- sipas këtĳ  aspekti një pjesë e nxënësve mësojnë më 
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shumë nga ana e të parit, të tjerë mësojnë nga ana dëgjimore, kurse te nxënës të 
tjerë vihet në shprehje lëvizshmëria.

• Autorët Dunn dhe Dunn, përveç këtyre dallimeve, ndryshimeve të lartpërmendura 
të të nxënit, theksojnë edhe kohën si faktor tjetër i veçant që vërehet te nxënësit, të 
cilët nuk mësojnë të gjithë në të njëjtën kohë. Grupe nxënësish mësojnë më shumë 
paradite kur edhe truri është më i pushuar, kurse të tjerë mësojnë pasdite , edhe 
pse truri është paksa më i ngarkuar për shkak të  veprimtarive të ndryshme gjatë 
ditës.

• Stili përshkrues (Gregork). Sipas funksionimit të trurit kemi stilin përshkrues që 
mbështetet në përceptime. Në procesin mësimor kemi nxënës të cilët kanë më 
shumë prirje konkrete për të mësuar, që nënkupton përvetësimin e përmbajtjeve 
përmes shqisave dhe nxënësit me prirje abstrakte që mësojnë në mënyrë logjike. 
Por të tjerë nxënës pëlqejnë më shumë të mësojnë dituritë pjesë pjesë, për t’i 
kuptuar ato më lehtë që quhen edhe pasues.Kurse nxënësve të tjerë u pëlqen të 
udhëheqin vet me përvetësimin e diturive, që ato të mos jenë fort të organizuara. 
Tipat pasues ndahen :  

• konkret  (mësojnë më shumë nga shembujt).
• Pasues      
• abstrakt  (mësojnë përmes diskutimeve, duke analizuar etj.) 
• konkret ( së pari mësimdhënësi shpjegon, pastaj përdorë shembuj ).
• I  rastësishëm
• abstrakt  ( mëson në grupe duke bashkëpunuar ).      
                                                                                                                                                                                                                                                                
5.Përveç këtyre renditjeve të stileve të të nxënit kemi edhe renditje tjera pak a shumë 
të ngjashme, të cilat do t’i japim më poshtë, të përgatitura nga Felder dhe  Solomon.
• Stili i të nxënit aktiv- nxënësit që mësojnë sipas këtĳ  stili i përvetësojnë dĳ et, u shpje-

gojnë të tjerëve, diskutojnë dhe ndërveprojnë. Prandaj edhe  pëlqejnë të punojnë  
në grupe, të veprojnë, ku secili anëtar i grupit  bashkëpunon për dhënien e ideve 
dhe zgjidhjen e problemeve.Janë më energjik dhe kanë prirje për veprimtari ku 
kërkohet gjallëri.

• Stili i të nxënit refl ektiv- derisa nxënësit aktiv punojnë në grupe, nxënësit refl ektiv 
parapëlqejnë të punojnë në mënyrë vetjake, në një vend të qetë, larg zhurmës 
dhe gjërave tjera që mund ta pengonin të  menduarit e tyre rreth dĳ eve dhe 
informacioneve të përfi tuara.

• Të nxënit  intuitiv- nxënësit me intuitë janë shumë logjik, mendojnë, analizojnë, 
krahaso-jnë, kanë të zhvilluar të menduarit abstrakt, gjejnë marrëdhënie dhe janë 
nismëtar të  risive.

• Nxënësit e ndjeshëm- nxënësit që ndjejnë i përvetësojnë dĳ et, faktet dhe i kuptojnë 
ato. Janë të kujdesshëm për gjërat më të vogla dhe dallohen për vendosmëri në 
zgjidhjen e problemeve. Pëlqejnë të kryejnë veprime praktike edhe mësimet të 
konkretizohen me shembuj praktik.

• Stili i të nxënit pamor- nxënësit që kanë prirje pamore i përvetësojnë informacionet 
kur ato janë konkrete dhe i shohin si psh.ilustrimet, hartat, cd-rom etj.

• Stili i të nxënit dëgjimor- këta nxënës me parë pëlqejnë të mësojnë prej fj alës së 
folur dhe të shkruar, përmes ligjeratave, diskutimeve në grup etj.

• Stili kronologjik-  parapëlqejnë të mësojnë  përmbajtjet mësimore duke i ndarë në 
pjesë më të vogla logjike dhe pa  bërë shkëputje të  lidhshmërisë së tyre logjike.
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• Stili global- shquhen për prirje të zgjidhjes së problemeve në tërësi ashtu si janë 
dhe pa hyrë  në imtësira.

• 6.Me stilet e të nxënit janë marr edhe autorët Kolb dhe Svason(Sëason).Këta 
dallojnë katër stile të të nxënit:

• Stili divergjent- nxënësit  me këtë  stil  mësojnë  në mënyrë refl ektive.Japin 
pikëpamje  të  ndryshme  rreth një problemi. Punojnë në grup dhe kanë imagjinatë 
të zhvilluar.

• Stili përvetësues- kanë aft ësi për t’i mësuar  informacionet në mënyrë abstrakte.
Përdorin të  menduarit dhe  analizojnë çështje të ndryshme. Pëlqejnë leximin, 
ligjeratat etj.

• Stili konvergues- përdorin proceset mendore dhe refl ektojnë.Kujdesen edhe për 
hollësira. Përvetësojnë gjëra abstrakte.

• Stili përshtatës- nxënësit që kanë këtë stil mësojnë përmbajtjet mësimore në mënyrë 
aktive, janë dinamik, pëlqejnë ndryshimet, janë fl eksibil dhe punojnë në grupe.

Pra siç shihet, me stilet e të nxënit janë marrë shumë autorë. Prandaj edhe është e 
natyrshme të ketë dallime në mes tyre. Mirëpo këta autorë kanë shtjelluar stile të 
njëjta si: stili pamor, dëgjimor, kinestetik, kognitiv etj. Prap se prap te këto stile kemi 
elemente të njejta si:
• Edhe pse ka dallime në mes nxënësve të gjithë mund të mësojnë.
• Se përdoren proceset mendore qoft ë në nivelin më të ulët apo më të lartë.
• Nxënësit mund të kenë elemente edhe të stileve tjera.
• Stilet e të nxënit shërbejnë  për zgjedhjen e strategjive, metodave, teknikave e 

teknologjisë mësimore.
• Se  nxënësit  nuk mësojnë në mënyrë të njëjtë.
•  Stilet e të nxënit duhet të jenë thelbësore në planifi kimin e punës mësimore. 
• Prandaj njohja e stileve të të nxënit nga ana e mësimdhënësit do t’i ndihmonte 

organizimit të një mësimdhënie bashkëkohore dhe  të  suksesshme.  
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Metodat dhe strategjitë e mësimdhënies së gjuhës angleze për qëllime 
komunikimi

Irgena Mustafaj
Gjimnazi ”Jovan Ndreko”, Libofshë

Hyrje

Gjuha është burimi ynë kryesor i komunikimit. Ajo është një metodë përmes së cilës ne 
ndajmë idetë dhe mendimet tona me të tjerët. Komunikimi është jetik në çdo fushë. Roli i 
gjuhës angleze për globalizimin e njerëzve nuk mund të shprehet vetëm me fj alë.Mësimi i 
gjuhës së huaj pasuron njohuritë e njeriut dhe është mundësi praktike për komunikimin e tĳ  
jashtë vendit ku jeton gjithashtu zotërimi i një gjuhe të huaj të hap një dritare më shumë në 
jetë. Qëllimi i mësimit të një gjuhe të huaj është arritja e komunikimit, komunikimi arrihet kur 
gjuha përdoret me saktësi, kur ke një njohje të mirë të shprehive komunikative, përdorimin 
e tyre për qëllime të caktuara dhe në kohën e duhur. Mësuesi është një ndihmes i cili me 
metodat e teknikat e tĳ  bën që përvetësimi i gjuhës angleze të jetë sa më i lehtë dhe i qartë. 
Më të njohura janë metodat klasike të mësimit të gjuhës angleze dhe komunikuese. Ajo 
teknikë është më e përdorur nëpër shkolla. Metoda komunikuese e mësimit të gjuhës angleze 
është njohur kohët e fundit. Aplikimi i kësaj metode ndihmon për të qenë sa më elokuent. 
Shumëllojshmëria e metodave të gjuhës angleze i lejon mësuesit të zgjedhin opsione sa më 
efektive. Duhet pasur parasysh se përdorimi i të gjitha metodave në klasë jep frytet e saj.

Fjalët kyçe: metodë, strategji, komunikim,aft ësi, teknikë.

Metoda e mësimdhënies për qëllime komunikimi

Të gjithë njerëzit që jetojnë në një shoqëri kulturore përpiqen të mësojnë të 
komunikojnë në një gjuhë të huaj , ata përdorin teknika e metoda të ndryshme. 
Metoda e cila po përdoret më tepër në 10 vjeçarin e fundit është ajo për qëllime 
komunikimi, ajo më shume është një arritje se sa metodë. Ndryshe quhet Arritje 
komunikative e gjuhës së huaj. 
Richards i klasifi kon arritjet në praktikën e mësimdhënies në 50 vitet e fundit në tri 
faza.

1-Metoda tradicionale
2-Metoda klasike komunikative
3-Metoda e mësimit të gjuhës angleze për qëllime komunikimi.

Rëndësia e përdorimit të metodës së mësimdhënies së gjuhës për qëllime 
komunikimi

Arritja komunikative në mësimin e gjuhës angleze fi llon nga përkufi zimi i gjuhës si 
komunikim. Richards dhe Rogers theksojne se kjo metodë fi llon me teorinë e gjuhës 
si mjet komunikimi dhe qëllimi i saj është të zhvillojë aft ësinë komunikuese ose 
aft ësinë për të komunikuar. 
1-Nxënësit e mësojnë gjuhën duke përdorur atë për të komunikuar.
2-Rrjedhshmëria është një dimension i rëndësishëm i komunikimit
3-Komunikimi përfshin integrimin e aft ësive të ndryshme gjuhësore.
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Vështirësitë që hasin nxënësit në komunikim

Studimi  i gjuhës angleze mësohet në pjesën më të madhe në vendet joanglisht folëse 
në shkolla si pjesë e kurrikulave. Nxënësit që mësojnë gjuhën e huaj fl asin rrjedhshëm 
gjuhën amtare dhe përpiqen që këtë gjë ta bëjnë edhe në gjuhën angleze por hasin 
vështirësi të shumta.

Vështirësi në shqiptim Vështirësi në përdorim të fjalëve 
nga ana leksikore Vështirësi gramatikore

Zanoret e pazëshme shqiptohen të 
zëshme Shprehje frazale Kohët e foljeve

Shqiptimi i theksuar i 
bashkëtingëlloreve të pazëshme 
ngatërrim  i d me t

Përdorim i pasaktëe i parafjalëve Përdorimi jo saktë i foljeve 
ndihmëse do, have

Theksi gabim i fjalëve Keqpërdorim i fjalëve të përbëra Përdorimi i idiomave

Shqiptimi dhe përdorimi i nyjeve 
në gjuhën e folur dhe të shkruar

Shtim i bashkëtingëlloreve në 
formën e shkruar

Përdorimi i foljeve modale, 
must ,should,might,can, 
ëould,ought to,etc

Komunikimi dhe përdorimi i shprehive komunikative sipas funksioneve.

Në kurrikulën e gjuhës angleze përshkruhet se aft ësia komunikuese e nxenësve të 
gjuhës angleze zgjerohet duke lidhur praktikën komunikuese në fushat e programit 
tematik të dhënë në tekste dhe përdoren me larmi rolesh funksionale. Komunikimi 
është baza e të kuptuarit gjatë bashkëbisedimit  dhe shprehjet që përdoren në 
komunikim përdoren në bazë të funksionit që ato shprehin. Në kurrikul jepet 
përshkrimi i mëposhtëm i funksioneve i cili duhet të përvetësohet nga nxënësi i 
gjuhës angleze me qëllim arritjen e komunikimit. Aft ësia komunikuese e nxënësve 
do te zgjerohet duke lidhur praktikën komunikuese në fushat e programit tematik 
i cili siguron kontekstet për të mësuar marrëdhëniet shoqërore, identitetin kulturor 
dhe mjedisin fi zik të gjuhës së huaj.

• Funksionet që lidhen me marrëdhëniet shoqërore e ndihmojnë nxënësin në 
përdorimin e shprehjeve për prezantime,përshëndetje në takim,kërkim leje për tu 
larguar nga një njeri, kërkimin dhe dhënien e informacionit etj

• Funksionet që lidhen me identitetin kulturor përfshĳ në shprehjen e kureshtjes, in
teresit,admirimit,vlerësimit,krahasimin me dikë,etj.

• Funksionet që lidhen me mjedisin fi zik përfshĳ në kërkimin dhe dhënien 
e informacionit për kohën,vendin,rrethanat,shprehje e miratim,pyetje për 
dëshirat,etj.
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Në Kuadrin e Përbashkët Evropian të Referencave për gjuhët theksohet se për të 
realizuar qëllime komunikative, nxënësit përdorin aft ësitë e tyre të përgjithshme 
duke i kombinuar me një aft ësi komunikative të një lloji të posacëm gjuhësor. 
Në këtë kuptim aft ësia komunikative përfshin, aft ësinë gjuhësore, aft ësinë socio-
linguistike dhe aft ësinë pragmatike.

Strategjitë dhe teknikat e mësimdhënies më efi kase për paraqitjen e shprehive 
komunikative sipas moshës së nxënësve

Të mësosh nxënësit është një detyrë sa e bukur aq edhe e vështirë. Duke qenë se i 
foluri kufi zohet në klasë jo të gjithë nxënësit janë të aft ë të komunikojnë. Ka shumë 
studime mbi strategjitë e mësimdhënies dhe më të mirat janë nxjerë nga përvoja e 
mësuesve duke vëzhguar të moshave dhe niveleve të ndryshme gjuhësore. Strategjitë 
duhet të ndryshojnë sepse nëse behen gjithmonë të njëjtat strategji nuk ka rezultate 
frytdhënësë. Një strategji e mirë është inkurajimi i nxënësve që të fl asin anglisht jashtë 
klase, duke marë pjesë në veprimtari që kërkojnë prej tyre të fl asin ose të lexojnë 
gjuhën angleze.Mësuesit duhet të jenë të aft ë të tërheqin vëmendjen e nxënësve për 
të qenë sa më krĳ ues dhe shprehës. Nxënësit duhet të kuptojnë atë që studiojnë në 
mënyrë që të bëhen të pavarur në të menduar e në zgjidhjen e problematikave që 
hasin.
Strategji tjetër që përdoret është aft ësimi i nxënësve në njohjen e mënyrës me të cilën 
gjuha dhe kultura janë të lidhura. Nxënësit duhet të mësojnë jo vetëm fj alët dhe 
shprehjet në gjuhën angleze por edhe të kaluarën e tyre kulturore.Përvec strategjive 
mësuesit përdorin edhe teknikat e nevojshme për mësimdhënie.Bazën e shprehive 
komunikative e përbëjnë fj alët e reja, një fj alor i pasur ndihmon në forminin e 
shprehive të pasura. Teknika që përdoret më shumë sot është brainstrorming (stuhi 
mendimesh). Kjo lloj teknike përdoret jo vetëm nga mësuesit e gjuhës angleze por 
edhe nga mësuesit e lëndëve të tjera kjo metodë është efi kase sepse zgjidhjen krĳ uese 
të një problemi, zhvillon mendimin kritik, zhvillon aft ësinë njohëse.

Lojërat gjuhësore, puna në grup, puna me role

Për ta bërë orën e mësimit sa më tërheqëse për nxënësit mësuesi duhet të sigurojë 
veprimtari të cilat përfshĳ në nxënësit si subjekt të orës së mësimit. Ëilkins thekson 
Komunikimi kërkon nga nxënësit të perfeksionojnë funksionet gjuhësore brenda një 
konteksti kuptimplotë. Hymesi thekson se lojërat gjuhësore janë një mjet ndihmës i 
dobishëm për të përvetësuar gjuhën. Lojërat kërkojnë ndërveprim dhe ndihmojnë 
në përvetësimin e aft ësive gjuhësore.Ato janë relaksuese dhe burim motivimi.ato 
mund të përdoren për të praktikuar shumë lloje komunikimi.Lojrat përmbajnë 
karakteristika të caktuara të përbashkëta me komunikim në jetën reale. Duke e parë 
si argëtim nxënësi inkurajohet për të qenë sa më aktiv. Nxënësit pasiv kanë vështirësi 
për të shprehur atë që mendojnë dhe përdorimi i lojrave mund të heqë ankthin e tyre.

Puna me grupe 
• Detyrat e dhëna janë të përshtatshme për zgjidhjen e detyrave që kërkojë nga 

nxënësi dhënien e ideve.
• Detyrat në grup japin mundësi për shkëmbim informacioni.
• Motivojnë dhe forcojnë besimin.
• Zhvillohet mendimi kritik dhe aft ësia njohëse e nxënësve.
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Puna me role 
• Qartëson qëndrimet dhe konceptet
• Demonstron konceptet
• Thellon kuptimin e situatave shoqërore 
• Përgatit nxënësit për një situatë reale
• Praktikon rolin e lidërshipit dhe aft ësi të tjera

Leximi i literaturave të ndryshme për arritjen e komunikimit

Në çdo orë të gjuhës së huaj leximi është pjesa kryesore. Leximi është një aft ësi marrëse 
ku nxënësi përfshihet në proçesin e zhvillimit të mendimit. Sipas kurrikulës leximi 
duhet të ekspozohet në shembuj komunikues dhe funksionalë të gjuhës sipas nivelit 
gjuhësor. Leximi duhet të jetë sa më komunikativ  që ti krĳ ojë nxënësit mundësinë 
të përdorë leximin në komunikim. Në mësimdhënien e sotme leximi nuk është 
thjesht të lexosh në gjuhën angleze pot të kuptosh manipulosh dhe zhvillosh leximin 
e qëllimshëm. Leximi luan rolin e tĳ  të rëndësishëm në këtë proçes. Në Kuadrin 
Evropian të Referencave për Gjuhët theksohet se leximi përfshin disa veprimtari si:

• Leximi për tu orientuar
• Leximi për informacion
• Leximi dhe ndjekja e udhëzimeve
• Leximi për kënaqësi
• Leximi për informacion të përgjithshëm
• Lexim për informacion të veçantë

Të folurit dhe rëndësia e tĳ  për arritjen e komunikimit

Në Kuadrin e Përbashkët Evropian i Referencave për gjuhët theksohet se aft ësia 
e komunikimit gjuhësor të një nxënësi zbatohet me realizimin e veprimtarive të 
larmishme gjuhësore që lidhen me marrjen, prodhimin,ndërveprimin çdo njëra nga 
të cilat mund të përmbushet me gojë ose me shkrim ose të dyja bashkë. Në Kurrikulën 
Kombëtare të Gjuhëve jepet përshkrimi i nivelit për të folurin i cili përfshin llojin e 
nivelit të shprehive që nxënësit duhet të zotërojnë në bazë të niveleve që përcaktohen 
si nivele të ulta dhe nivele të larta gjuhësore.Në çdo nivel nxënësi duhet të ekspozohet 
me shembuj komunikues dhe funksionalë të gjuhës. Përvetësimi i gjuhës angleze 
kërkon që nxënësi të përvetësojë ato që quhen aft ësi gjuhësore ku rolin kryesor e 
zë të folurit.Të fl asësh është diçka por të komunikosh bukur me elokuencë është 
diçka tjetër. Ka këndvështrime të ndryshme  përsa i përket të folurit dhe rëndësinë 
e tĳ  në përvetësimine gjuhës. Aft ësia e të folurit është ndryshe nga ajo e shkrimit.
Strategjitë që përdoren në të folur janë të ndryshme nga ato që zhvillohen tek leximi 
dhe shkrimi.Të folurit është aft ësia gjuhësore që një nxënës duhet ta praktikojë së 
bashku me aft ësitë e tjera.

Dëgjimi dhe rëndësia e tĳ  për arritjen e komunikimit

Personat që studiojnë gjuhën angleze hasin më tepër vështirësi tek dëgjimi dhe i 
foluri krahasuar me aft ësitë e tjera. Kur komunikohet përdoren të gjitha aft ësitë 
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gjuhësore. Dëgjimi është tepër i rëndësishëm për të marrë informacionin e nevojshëm 
për zhvillimin e gjuhës. Në Kurrikulën Kombëtare të Gjuhëve,dëgjimi si aft ësi 
gjuhësore i jepet rëndësia ashtu si aft ësitë e tjera. Përshkrimi i nivelit për dëgjimin 
përfshin llojin e nivelit të shprehive që nxënësit zotërojnë në bazë të niveleve që 
pqecaktohen si nivele të ulta dhe të larta gjuhësore. Në nivelin e ulët të dëgjimit dhe 
reagimit nga nxënësit pritet të kuptojnë pyetje të shkurtra, urdhra,etj. Në nivelin e 
lartë të dëgjimit nxënësi pritet që të arrĳ ë të kuptojë një larmi formash gjuhësore nga 
burime të ndryshme si, revista, dokumentar, fi lma, etj. Nxënësit përdorin strategji 
të ndryshme kur dëgjojnë sepse dëgjimi përfshin disa lloje dhe qëllimet e tĳ  janë 
të ndryshme. Dëgjimi ndodh në klasë por edhe jashtë saj. Dëgjimi ka një qëllim të 
caktuar dhe ajo që dëgjohet është e rëndësishme.Në orët që zhvillohen on line me 
metodat interaktive nxënësit zhvillojnë më shumë aft ësinë e dëgjimit duke përsëritur 
atë që dëgjojnë, nxënësit mësohen me theksin dhe intonacionin e duhur dhe bëhen 
më elokuent kur fl asin për tema dhe situata të ndryshme. 

Shkrimi dhe rëndësia e tĳ  për arritjen e komunikimit

Duke studiuar gjuhën e huaj nxënësit mësojnë si të komunikojnë me të tjerë.Duke 
qenë se jo gjithmonë mund të komunikojmë me njrëz të vëndeve anglishtfolës lind 
nevoja për të komunikuar me antë të shkrimit.Nxënësit  shprehin mendimet e tyre 
me anë të shkrimit duke zhvilluar kulturën e tyre.Nxënësit këtë gjë e bëjnë duke 
krĳ uar ese me tema të ndryshme, përshkrime objektesh, njerëzish etj. Në Kurrikulën 
Kombëtare të Gjuhëve shkrimi trajtohet sipas niveleve që do mësojë nxënësi.Nxënësi 
kalon nga niveli më i ulët tek ai më i lartë. Shkrimi fl et në një mënyrë të heshtur me 
anë të mendimeve dhe ndjenjave. Mësim i i shkrimit realizohet nëpërmjet detyrave 
të ndryshme që jep mësuesi për ti bërë nxënësit të mësojnë nga eksperienca e tyre të 
shkruajë tekste të kuptimta dhe të kontrollojnë aft ësitë e tyre për të shkruar.Strategjitë 
që përdoren në zhvillimin e shkrimit janë brainstorming, harta e mendimeve. 
Brainstorming shihet si veprimtari parapërgatitore e cila mund të bëhet verbale ose 
të shkruardhe nxënësit mund të punojnë në grupe ose në mënyrë individuale. Harta 
e mendimeve mund të përdoret shumë mirë gjatë fazës së parashkrimit.

Referenca

Kurrikula Kombëtare e Gjuhëve.
Kuadri i Përbashkët Evropian i Referencave për Gjuhët.
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Biografi a e shkencës

Malvina Buza

Klodian Buza

Abstrakt

Për vetë faktit e natyrës kurioze të njeriut ,  i është dashur gjithmonë të kalojë sprova  dhe 
dukuri të ndryshme  natyrore . Fenomene që nuk mund tua lĳ e aq thjeshtë hyjnive të shpikura 
nga padĳ a apo nga mos pasja e argumentave , ashtu sic thonë dhe shkencëtarët e medhej 
gjithcka e ka nje arsye , shkak  që ajo ndodh  “asgjëja jep asgjën “ .  Njeriut   I është dashur 
shumë kohë për të zbuluar fenomene apo dukuri që sot shumë mirë i di gjithkush . Padyshim 
që kanë qenë njerëz vizjonar ,medimtarë ,zbulues mendjendritur   që kanë zbuluar dhe 
parashikur fenomene thelbësisht mjaft  te rëndësishme në zhvillimin e historisë , ekonomisë  
dhe vetë jetën e njeriut. Nuk mund ta mendoj si mund të ishte sot njerëzimi pa shkencëtarët  
që me aq zell dhe përkushtim zbuluan fenomene që sot janë aq bazike në jetën e përditshme. 
Shkencëtarë si “Albert Einstein ,Georg Ohm , Michael Faraday , Isaac Newton , Galileo 
Galilei apo Arkimedi , Euklidi , Pitagora “  që me zbulimet e tyre ndyshuan botën.
Padyshim që cdo fushë e zhvillimit te njerëzimit kanë shkencëtarët e tyre përkatës por ishin 
shkencëtarët   matematicien dhe fi zikanë ata që bënë te mundur hovin e madh të zhvillimit të 
njerëzimit , janë ata që padyshim janë herojt tanë , herojtë e një jete më të mirë më të sigurtë , 
herojtë që i dhanë rracës njerëzore një superioritet jo thjesht për ti kaluar sprovat por edhe për 
ti kuptuar dhe përballuar në mënyrën më të mirë. 
Ku do te ishte njerëzimi sot pa matematikën , fi zikën ,  un mendoj askund në po atë humnerë 
pa dĳ e . Cdo shkencë natyrore apo shoqërore, bazohet  në këto dy shkenca (mjekësia, 
ekonomia etj) Këto shkenca jo vetëm që i kanë ndihmuar  por i ka zhvilluar ato në një mënyrë 
të pabesueshme 

Fjalët kyçe: Shkencë, fi zikë, matematikë, zbulime, teorema, shkencëtare.

Hyrje

Njerëzimi u zhvillua , shoqëria njerëzore ka arritur majat e zhvillimit të sajë por 
akoma bazat e sajë janë zbulimet e shkencëtarëve më të mëdhenj të të gjithave 
kohëve . Është e vështirë të ndash apo të përkufi zosh ndonjë prej tyre me pak rreshta 
sepse as vetë enciklopeditë nuk janë të denja “në volum “ për të folur për këta njerëz 
madhështor , por dua tju pershkruaj sadopak jetën dhe cfar ato zbuluan dhe krĳ uan.
Dua tiu jap sa më shumë informacione për to, duke bërë një përmbledhje të jetës 
së tyre dhe veprave të tyre. Matematikanët dhe fi zikanët më të shquar që me 
krĳ imtarinë e tyre ndryshuan cdo jetë njeriu.   Si u zhvilua matematika nga lashtësia 
deri më sot dhe kush ishin shkencëtarët më të shquar të matematikës, vendet ku 
njohu zhvillimin më të madh. Fizikanët më të shquar të njerëzimit,   teoritë e tyre  në 
periudha të ndryshme kohore 

Matematika, matematicienët dhe jeta e tyre

Fjala “matematikë” vjen nga greqishtja e lashtë (mathema), që do të thotë mësim , 
shkencë , që tanimë ka marë një kuptim më të ngushtë teknik që do të thotë “studim 
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matematik”    Matematika mund të cilësohet si “Mbretëresha e shkencave” , një fushë 
njohurie abstrakte të ndërtuar me ndihmën e arsyetimit , llogjikës mbi koncepte të 
tilla si numrat , fi gurat , strukturat dhe trasformimet .  Ndryshe nga cdo shkencë 
tjetër matematika është mjaft  e lidhur  me realitetin dhe  përditshmërinë . E bazuar 
në një sër aksiomash të deklarura të vërteta apo postulatesh  ajo është  një natyrë e 
pastër intelektuale. Matematika meret me studimin e raporteve sasior dhe cilsor  te 
objekteve kokrete dhe abstrakt ,  me studimin e formave të ndyshme gjeometrike .
a)Vendet e zhvillimit të matematikës 
1. Matematika Babilonase
I përket matematikës së njerëzve të Mesapotamise , në qytetërimin e hershem 
Sumerian , në periudhën  Helenistike deri ne Krishtëzim . Më vonë gjatë studimit 
Arab , Mesapotamia dhe kryesisht Baghdadi , u bë qendra e studimit te matematikës 
Islame .
2. Matematika Egjiptiane 
I referohet matematikës së shkruar në gjuhen egjiptiane . Në periudhën Helenistike 
greket zëvendësuan gjuhën egjiptiane .Studimi  matematikore në Egjipt vazhdoi 
vonë  nën sundimin e perandorisë Arabe , si pjes e matematikës islame .
3. Matematika Greke 
Në Greqinë antike matematika njohu një zhvillim të madh nga nje pleadë e shkëlqyer 
matematikanësh si :  Pitagora , Euklidi , Arkimedi etj . Ishin të parët që i vërtetonin 
te vërtetat dhe i quanin teorema. Teoritë e grekëve më vonë i përvetsuan dhe Arabët 
që quhen dhe themelues të Algjebrës . 
4. Matematika Kineze 
Matematika e hershme kineze është mjaft  e ndryshme nga ajo e pjesës tjetër të botës 
për shkak dhe të zhvillimit të pavarur të sajë .
5. Matematika Indiane
Ajo që të bëjnë përshtypje është që  kohën e lashtësisë qytetet ishin shtruar ne rregullsi 
gjomerike por nuk ka dokumenta  matematikore te mbĳ etuar .

b) Matematikanët e shquar 

• Euklidi : (Euklidi i aleksandrisë jetoi gjat viteve 365-275 p.e.s ) ishte një 
matematikan  grek  dhe shpesh është referuar si “Ati i Gjeometrisë “,  ishte mjaft  
aktiv në Aleksandri gjatë periudhës së sundimit  të Ptolemeut I (323-283). Libri i 
tĳ  Elementët është teksti më i suksesshëm dhe një nga veprap më me ndikim në 
historinë e matematikës  duke shërbyer si liber mësimi sidomos në gjeometri .                       
Studimi i tĳ  :   Euklidi njihet si themelues  i metodës aksimatike të gjeometrisë 
, njihet si krĳ uesi i 13 librave  ku ka të gjithë njohuritë e kohës  dhe njihen me 
emrin Elementët , ne te gjinden parimet e asajt që sot quhet gjeometri . Gjithashtu 
ai shkroi seksionet konike ,  gjeometrine sferike , teoria e numrit dhe ashpërsis.

• Pitagora :(jetoi gjat viteve 592-486 p.e.s ) ishte matematikan dhe nje fi lozof i 
njohur grek.  Qysh i vogël  Pitagora shfaqi aft ësi mjaft  të mira ,  ai bëri udhëtime 
të ndryshme në vende të ndryshme ku dhe u inkurajua  për matematkën , ai 
vajti gjithashtu edhe ne egjipt ku dhe mësoi mbi astronominë dhe gjeometrinë . 
Rikthehet ne vendlindje ku mbledh deri në 3000 nxënës , ai arrin edhe te ndërtojë 
një shkollë.  Studimi i tĳ  : Ai  njihet për teoremën e tĳ ë të famshme  “Teorema e 
Pitagores”     c2=a2+b2

• Davide Hilbert :(jetoi gjat viteve 1862-1943) ishte matematikan gjerman  dhe 
kishte një infl uencë të madhe në matematikë . Ai zbuloi një sër ideshë në 



210 

matematikë  dhe studioi mbi studimet e maticientëve të njohur . Studimet e tĳ  
: Ai njihet mbi  studimet si teorinë e invarianteve , konceptet bazë të  analizës 
funksionale , mbrojti fuqishëm teorine e bashkësive të matematicienit të njohur 
Georg Cantori ,  dha një kontribut të madh në mekanikën kuantike , teorinë e 
relativitetit  të pergjithshëm , themelues i llogjikës matematikore  dhe teorisë së 
vertetimit .

• Johann Carl Friedrich Gauss:(jetoi gjat viteve 1777-1855) ishte një matematicien 
gjermat dhe një shkencëtar që ndihmoi dukshëm në shumë fusha . I njohur si 
“princi i matematikës “ duke ndihmuar në shumë fusha duke u radhitur përkrah 
shkencëtarëve më të shquar si Newton , Arkimedi etj .  Studimi i tĳ  :ai studioi 
në shumë fusha të matematikës duke përfshirë teorinë e numrave, analizën , 
gjeometrinë diferenciale , gjeodezinë , elektrostatike , astronominë dhe optikën.

• Pierre de Fermat: (jetoi gjat vitve 1601-1665) ishte avokat frëng dhe një matematikan 
amator . Është  njohur në hulumtimet e tĳ   në teorine e numrave  dhe gjeometri                                                                                                                               
Studimi i tĳ  : Fermat njihet për hulmtimet në teorinë e numrave , gjeometri 
analitike , probabilitet  dhe optikë . Gjithashtu ai njihet për teoremën e fundit të  
Fermatit  e cil u vertetu më vonë nga shkencëtarët e shekullit tonë .

• Leonard Euler : (jetoi gjate viteve 1707-1783) ishte matematikan dhe fi zikan 
zvicerian  i cili kaloi një pjesë të madhe në Rusi dhe Gjermani. Ai bëri zbulime 
te ndryshme në fusha të ndryshme . Konsiderohet si matematikani me i madh i 
shekullit XVIII    Studimi i tĳ  :  Ai njihet për studimet në teorinë e grafeve , njesimi 
diferencial , analiza matematikore , funksionet matematikore ,  mekanik , optik 
dhe astronomi .

• Georg Cantor :(jetoi gjate viteve 1845-1918) ishte një matematikan gjerman i 
lindur në rusi . Cantor tregoi rëndësinë e pasqyrimit. .Studimi i tĳ  : Ai njihet për 
shumë studime të tĳ ë ku më e rëndësishmja është teoria e bashkësive  ku bëri 
dallimin midis numrave realë rracional dhe irracional . 

Fizika, fi zikanët dhe jeta e tyre

Fizika është një shkencë që pat zhvillim të madh dhe shumë shkencëtarë u morën 
me të  duke studiuar dhe treguar si në anën llogjike por edhe në anën  analitike . 
Shkencëtarë të mëdhjen u morën me problemet fi zike  nga më të ndryshëm dhe 
që pat një impakt shumë të madh në jetën dhe zhvillmin e njerëzimit . Fizika një 
shkencë sa mistike aq e vështir dhe e bukur.
Nga fi zikanët më të mëdhej te kohërave do ti përmendim më poshtë jetën e tyre dhe 
studimet që ato kanë kryer gjatë jetës së tyre.
Nëse fj ala është për fi zikën menjëherë mendja të shkon tek Albert Einstein por kjo 
fushë ka dhe shumë emra të tjerë Arkimedi , Galileo Galilei etj  
Shkencëtarët , jeta e tyre
• Arkimedi :(jetoi gjate viteve 287-212 p.e.s ) Arkimedi i lindur në koloninë e portit 

të siraguzës , mendohet të jetë fi zikanti më i madh i kohës së lashtësisë dhe 
mendohet nga shumë shkencëtarë të tjerë si një nga tre shkencëtarët më të mëdhej 
të fi zikës . Arkimedi i kushtoi jetën zbulimeve dhe fenomeneve të ndryshëm fi zik . 
Arkimedi u vra nga nje ushtar romak gjat luft ës së dyte punike  megjithëse urdhri 
i perandorit romat ishte që ai të mos prekej .                                                     

• Studimi i tĳ  : Arkimedi ishte një nga shkencëtarët me një ndikim shume te madh 
në këtë shkencë , ai ishte një matematicien ,fi zikan , inxhinjer , astronom , fi lozof ,  
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i lashte i sicilise .Me studimet e tĳ  ai kishte një ndikim  shumë të madh në fi zikë. 
Arkimedi u bë i njohur pasi mori pjesë në mbrojtjen e siraguzës kundër rrethimit 
romak në luft en e dyte punike . Ai i zbrapsi romaket me makineritë e tĳ ë të luft ës 
të përpiluar nga vetë ai , thuhet që ai ka mundur të lëvizë një anĳ e bashkë me 
ekuipazhin dhe ngarkesën e tĳ   vetëm me një litar . Mendohet të ketë zbuluar 
parimin e dendësisë dhe të pulskimit  e njohur edhe si “parimi i Arkimedit “ qe 
mendohet se e zbuloi në kohën kur ai po lahej në vaskë (doli jashtë duke bërtitur 
Eureka  , e gjeta ). Mendohet qe ai ka krĳ uar shumë makineri gjatë luft ës kundër 
romakëve . Mendohet që me anë të mburojave të llustruara si pasqyrë mundi të 
mposhte fl otën romake duke u vënë fl akën , me anë të pasqyrimit të diellit .  Ai 
mbetet një nga shkencëtarët më të mëdhenj  dhe largpamësia e tĳ  ia kaloi cdo 
matematicieni  evropian para rilindjes .

• Galileo Galilei :(jetoi gjate viteve 1564-1642)ishte një nga shkencëtarët më të 
mëdhenj italian   , fi zikan , astronom , fi lozof i shquar . Njihet si “Babai i fi zikes 
moderne ” Ai studioi në shumë fusha të ndyshme . U padit se donte të rrëzonte 
fi lozofi në natyrore aristoteliane dhe shkrimet e shenjta  , prandaj u dënua nga 
kisha katolike  dhe u detyrua të jap dorheqien mbi bindjet e tĳ  astronomike.                                                                        
Studimi i tĳ  : lidhet me zbulime te rendesishme ne dinamikë , parimi i plogështisë 
, astronomi  zbuloi rrotullimin e tokës ,  zbulimin e jupiterit afërditës, yjet që 
përbëjnë rrugën e qumështit etj . Ai dalloi një mos përputhje llogjike në ekuilibrin 
dinamik  në supozimet e fi zikës aristoteliane. Ai bëri proven e hedhies se gjyles nga 
nje marinar në momentin kur anĳ a është në lëvizje , vuri re që edhe gjylia levizte 
bashkë me anĳ en duke rënë ndesh me fi zikën aristoteliane  i cili e konsideronte 
këtë forcë të aplikuar , megjithatë kur fërkimi kinematik meret parasyshë  është e 
qartë që nuk ka focë rezultante që shkakton lëvizjen me shpejtësi të vazhdueshme 
.

• Isaac Newton : (jetoi gjate viteve 1642-1727) ishte një fi zikant , astronom , 
fi lozov , teolog ,  matematicien anglez i cili është konsideruar gjërësisht si një 
nga shkencëtarët më me infl uencë në të gjitha kohët  dhe si nje fi gurë kyçe në 
revolucionin shkencor . Libri i tĳ       Philosophiae Naturalis Principia Mathematica 
(Principet Matematike  të Filozofi s Natyrore ) e betuar në vitin 1687.  Hodhi 
themelet e mekanikës klasike, fromuloi   ligjet e lëvizjes dhe gravitetit universal 
që dominoi  pikpamjen shkencëtarëve të universitetit fi zik gjatë tre shekujve të 
ardhshëm . Ai gjithashtu tregoi se nocioni i objekteve në tokë dhe atë të trupave 
qiellor  mund të përshkruhet nga të njëjtat parime.  Newtoni ndërtoi teleskopin e 
parë praktik që refl ekton dhe ka zhvilluar teorine e ngjyrës  duke vëzhguar  në një 
prizëm zbërthen dritën e bardhë  në shumë ngjyra të spektrit të dukshëm . Ai ka 
formuar dhe një ligj empirik të ft ohjes dhe ka studiuar shpejtësinë e zërit. Ai ishte 
një i krishter i devotshëm  por jo ortodoks prandaj refuzoi te marë urdhëra nga  
kisha e anglisë . Një pjesë të mirë të jetës ia kushtoi alkimisë , dhe kronologjisë 
biblike  por punët e tĳ  mbetën pa botuar  deri pas vdekjes së tĳ  .Ai ishte dhe antar 
i këshillit drejtues në qeverinë britanike .Studimi i tĳ  : Ai formuloi tre ligjet 

1. Ligjin e inercisë
2. Ligjin veprim kundërveprim 
3. Ligjin e forcës 
Ne optikë , ai ndërtoi teleskopin  zbërtheu dritën nga prizmi . Bashkë me një shkencëtar 
tjetër ai zbuloi njësimin e diferencialit dhe te integralit , ai gjithashtu  demostroi 
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teoremën e trinomit , zhvilloi të quajturën metodën e newtonit  për gjetjen e zerove 
të një funksioni  dhe kontriboi në zbërthimin  e funksioneve në seri potenciale te 
pafundme . Ai zbuloi se midis toks dhe hënës ekziston forca gravitacionale  dhe 
ajo është e të njejtit lloj si ajo e tokës , forca e gravitetit vepron edhe midis tokës dhe 
qindra satelitëve artifi cial  që siellen rreth saj . Ai bëri edhe studime të tjera  në bazë 
biblike .
• Robert Boyle :(jetoi gjate viteve 1627-1691) lindur në londër , ishte shkencëtar 

irlandez formulues i emërtimit modern të elementëve  kimik si dhe emërtimet në 
lëndën e fi zikës. Studimi i tĳ  : Pervec se bëri emërtimin e elementëve ai bëri një 
lidhje midis presionit dhe vëllimit  të gazit . Ai arriti të përfi tojë  alkoholin metilik 
dhe acetonik . Me librin e tĳ  “The Sceptical chemis ”(kimisti skeptik) ndikoi 
shumë në zhvillimin e kimisë .

• Alessandro Volta:(jetoi jate viteve 1745-1827) është fi zikant italian i njohur  për 
ndikim që dha në fi zikë dhe kimi .  Studimi i tĳ  : Volta njihet kryesisht për zbulimin 
e baderisë  më 1800, në këtë vit ai ndërtoi elementin galvanik  të cilin e quajti 
elementi i voltës .  Me 1775 ai krĳ oi elektrofonin  shpikje që prodhon qarkun 
statik elektronik . Më 1775-1776 ai studioi kimin e gazrave , zbuloi metanin , ishte 
gjithashtu dhe kryerësi i shum eksperimenteve të tjera.

• Michael Faraday: (jetoi gjate viteve 1791-1867) lindi në londër  ishte një kimist 
dhe fi zikant i njohur anglez . Studimi i tĳ  :Ai u dallua për zbulimin e veçorive e 
elektrolitëve si dhe tregoi qe magnetet ushtrojnë forcë mekanike mbi përciellësat 
që përshkrohen nga një rrymë elektrike . Ai vërtetoi edhe që drita e polarizuar 
pësonte rrotullime  për shkak të fushës magnetike të krĳ uar . I famshëm është 
edhe eksperimenti i tĳ  me kafazin , ne te cilin cdo rymë që vinte nga jashte  ishte 
e pa pëfi llshme .

• James Prescott  Joule : (jetoi gjat viteve 1818-1889) ishte nje fi zikant anglez mjaft  i 
njohur .  Studimi i tĳ : Ai i zhvilloi kërkimet e tĳ  ne fushen e termodinamikës  dhe 
elektricitetit . Xhaul njihet tanimë në formulën  mbi rrymën e vlefshme dhe për 
rrymën alternative .

• Georg Ohm :(jetoi gjatë viteve 1789-1854) ishte një nga fi zikanët më të njohur 
gjerman të atyre kohëve. Studimi i tĳ  : Ai përcaktoi me qartësi konceptet e 
intesitetit  të rrymës dhe të forcës elektromotore  dhe formuloi ligjin qe mban 
emrin e tĳ . Ligji i Ohm-it shpreh ndryshimin e potencialit të aplikuar në ekstremet 
e një përciellësi dhe intesitetit të rrymës  që e përshkron atë.

• Pierre e Marie Curie :( Marie  jetoi gjatë viteve 1867-1934) lindi në varshavë te 
polonisë , inspiruar nga gjyshi dhe babai i saje qe ishin mesues te rrespektuar  
asajt fi lloi ti shtohej interesi për fi zikën dhe kiminë . Nëna e sajë kishte ndërruar 
jetë kur ajo ishte vetëm 12 vjec .Më vitin 1891 ajo kthehet në paris ku jetonte më të 
motrën dhe studionte në Sorbonne për matematikë-fi zikë-kimi.  Ajo u dipllomua 
për fi zikë dhe fi lloi të punoi në laboratorin industrial  në Lipman . Me 1894 ajo 
u dipllomua gjithashtu edhe për matematikë . Ne këtë kohë Pierr Curie hyri ne 
jeten e sajë .Marie fi lloi të merrej me vetitë magnetike dhe në ktë kohë u lidh me 
Pierr.Më 1985 ajo u martua dhe më 1986  zbuloi që kripa e uraniumit rrezatonte 
rrezen X. Ata zgjodhën një teknike të zgjuar për investigimin e këtĳ  fenomeni . 
Vellai i sajë kishte zbuluar elekrometrin  për matjen e ngarkesës , duke përdorur 
këtë zbuloi se rrezet  e uraniumit shkaktonin në ajër  përciellje elektriciteti. Nga 
kjo zbuloi që përbërësit e uraniumit vareshin nga sasia e uraniumit të përdorur . 
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Cift i mori ne shqyrtim dy minerale uraniumi , pichblend dhe torbernit. Pichblend 
ishte katër herë më aktiv se uraniumi . Më 1898 ata peshuan 100 gram pichblend 
dhe e lidhin atë me një shtypës dhe me llac . Ata nuk arritën të mernin rezultatet 
e kërkuara dhe fi lluan të procedonin  me tone minerlesh, arriti të krĳ onte një 
element tjetër që për shkak të polonis ja vendosi emrin polonium . Me 1898 
Maria krĳ oi një tjetër element të quajtur Radium . Qëllimi i sajë tanimë ishte ta 
ndante Radiumin në kristale më  të vogla .Studimi i sajë:  Ajo arriti të krĳ ojë një 
element të ri të quajtur Radium  dhe bëri ndarjen në kristale më të vogla me një 
ton pichblend  dhe 1/10 e kloridit të Radiumit .                  Marie ishte femra e parë 
që fi tonte cmimin Nobel në fi zikë në nder të zbulimit që kishte bërë. Më 1911 ajo 
fi toi cmimin Nobel në kimi për shkak të kontributit që kishte në kimi .

Disa nga cmimet e saje ishin:  a) Cmimi Nobel në fi zikë 1903
                                                      b) Medalja e përbetimit 1903
                                                      c) Medalja e Mateucit 1904
                                                      d) Cmimi Nobel në kimi 1911
• Albert Einstein :(jetoi gjatë viteve 1879-1955) ishte një fi zikant i cili llogaritet 

si një nga shkencëtarët më të rëndësishëm te shekullit XX . Në vitin 1921 fi toi 
cmimin Nobel për fi zikën për shpjegimin e efektit fotoelektrik dhe për shërbimin 
në fushën e “fi zikës teknike”.   Studimi i tĳ ë: ai përcaktoi teorinë e relativitetit  dhe 
dha shumë kontribute  në fushat e mekanikës kuantike , mekanikës statikore dhe 
kozmologjinë .

Kuriozitete, shprehje

Albert Einstein : Problemet nuk mund të zgjidhen në të njëjtin nivel të menduari  në 
të cilin jane krĳ uar.Trigonometria I ka themelet qysh në shekullin e III , Hiparku i 
Rodit ishte themeluesi I sajë, I pari që ndërtoi tabelën trigonometrike duke u bazuar  
në gjatësinë e kordave të rrathëve .
Derivati dhe integrali janë koncepte që I përkasin një dege të matematikës të quajtur 
“Njësimi diferncial dhe integral “. U deshën shumë vite punë për zhvillimin e sajë. E 
para që shkruajti një libër mbi këto koncepte ishte Gaetana Maria Anjezi.
Probabiliteti I ka themelet në një lojë popullore me zara në Francën e shekullit te 
XVII. Blez Paskal dhe Antuan Gombo hodhën teorit e para mbi probabilitetin.

Fizika lidhet me gjithcka

Mendoni mbi fi zikën, dhe ka të ngjarë të keni një imazh të qartë të sistemeve të 
veçanta:atomet që bashkëveprojnë, ekuacionet që përfshĳ në forcën, masën e 
përshpejtimin, dhe zbulimet e fundit të valëve gravitacionale. Por pse fi zika duhet të 
kufi zohet në çështje të tilla? Në fund të fundit, Aksel Kleidon, studiues në Institutin 
Mask Plank për Biogjeokimi në Jena të Gjermanisë, tha se “jetojmë në një botë fi zike, 
ku gjërat kanë një funksion fi zik”.   Ka një histori të gjatë të përdorimit të fi zikës për 
të përshkruar sisteme të gjera, sikurse janë shkrimet e Robert Ajresit mbi atë se si 
termodinamika përshkruan zhvillimin e socioekonomisë, progresit teknologjik dhe 
ekonomisë. Një përpjekje më e fundit për të bashkuar të gjithë mënyrën e sjelljes nën 
një ligj të thjeshtë fi zike, vjen nga Adrian Bejan, profesor i inxhinierisë mekanike në 
Universitetin Djuk. Ai hartoi Ligjin e tĳ  Konstruktal në vitin 1996, dhe një libër mbi 
këtë temë për një audiencë jo-akademike.
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Bejan, i specializuar në termodinamikë, pretendon se ligjet e fi zikës mund të përdoren 
për të shpjeguar çdo gjë, nga rrjedha e ajrit në mushkëri tek struktura hierarkike të 
shoqërisë. Ligji Konstruktal i Bejan, përkufi zohet pak e shumë kështu:”Që një sistem 
me një madhësi të caktuar të vazhdojë të ekzistojë me kalimin e kohës, ai duhet të 
zhvillohet në mënyrë të tillë që të ofrojë qasje më të lehtë tek rrymat që rrjedhin 
nëpërmjet tĳ ’.
Në gjuhën e thjeshtë, të gjitha sistemet e gjalla do të lëvizin natyrshëm në 
konfi guracione që lejojnë një lëvizje më të lehtë. Kjo tingëllon e thjeshtë, por Bejan 
e ka përdorur teorinë e tĳ  për të zbuluar sjelljen si të botës natyrore ashtu dhe 
inxhinierive të njeriut, me këto gjetje të botuara në revista shumë prestigjioze.
Ai ka përdorur Ligjin Konstruktal për të përshkruar sjelljen e gurrëve rrotullues, 
pse njerëzit ndërtojnë zjarret në të njëjtën formë, pse trupat më të mëdhenj (duke 
përfshirë kafshët, automjetet, dhe erërat) jetojnë më gjatë dhe të udhëtojnë më 
larg, dhe pse shtëllungat e tymit dalin nga avionët në formë të sheshtë dhe më pas 
rrumbullakosen.
Ai ka përdorur të njëjtën teori për të argumentuar, se si zogjtë ashtu dhe avionët kanë 
metoda të ngjashme të rritjes së efi kasitetit. Studimi i botËS natyrore dhe artifi ciale 
në këtë mënyrë ka kuptim, thotë Kleidon. “Unë mendoj se kjo na tregon që natyra 
dhe inxhinieria njerëzore përballet me të njëjtat probleme fi zike, për shembull, se si 
të ndërtojnë diçka që fl uturon mirë”- shton ai.
Bejan këmbëngul se ligji i tĳ  mund të përdoret për të shpjeguar dhe parashikuar 
fusha të tjera jo tradicionalisht fi zike, duke përfshirë evolucionin, rrjedhën e pasurisë, 
si dhe ndërtimin e e rrugëve brenda një qytet (në fakt ai nuk është fi zikanti i vetëm 
që shqyrton se si janë ndërtuar qytetet). Mund të duket e çuditshme të përshkruhet 
sjellja e njeriut, duke përdorur të njëjtat ligje që vlejnë për objektet e pajeta, por Bejan 
thekson se fi zika vjen nga latinishtja që do të thotë “çdo gjë që ndodh në vetvete”. Ai 
beson se e bukura e ligjit të tĳ , është se ai vlen në mënyrë universale. “Shoqëria është 
një sistem i organizuar i rrjedhës, ka një arkitekturë, pasi shoqëri do të thotë njerëz 
që jetojnë së bashku, dhe jo në mënyrë individuale apo të humbur në pyll”- thotë 
ai. Dhe fakti që njerëzit rrinë së bashku e bën më të lehtë ekzistencën e tyre, ashtu si 
lumi që vjen së bashku në një rrjedhë lumi. Fizika është përgjegjëse për këtë tendencë 
të natyrës, e cila është gjithashtu e dukshme në sjelljen e njeriut. 
Kleidon është më i kujdesshëm. Ai thekson se fi zika mund të përdoret fare mirë për 
të përshkruar strukturat sociale të njeriut, “por kjo nuk është fi zika ajo që na tregon 
se çfarë duhet të bëjmë”. Edhe pse puna e Bejan është bindëse, teoria e tĳ  është larg 
nga të pranuarit në mënyrë universale. Kleidon thotë se ndërsa Ligji Konstruktal 
ka zbuluar shembuj të shumtë interesante, dhe është një përshkrim elegant i sjelljes 
njerëzore, ai nuk është formuluar në mënyrë rigoroze si një ligj i fi zikës.  Megjithatë, 
vetë fakti që Bejan ka gjetur kaq shumë shembuj të fortë të sistemeve të ndryshme 
që sillen sikurse parashikon ai, sugjeron se ka diçka të vërtetë në pretendimet e 
tĳ . Kleidon beson se në një moment, fi zikantët do të arrĳ në të zbulojnë një ligj të 
përgjithshëm që përshkruan se si evoluojnë të gjitha sistemet. Dhe ndonëse mund të 
duket e çuditshme të studiohet sjellja e njeriut me ligjet e fi zikës, Kleidon thotë se “ne 
njerëzit organizohemi në një mënyrë ose në një tjetër sipas disa parimeve të fi zikës”.
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Zhvillimi psikologjik dhe mesimnxënia   e femĳ ëve 6-11 vjeç

Valentina Mahmutaj
Mesuesja e Ciklit te Ulet

Abstrakt

Ky punim fl et për nxënësit e moshës 6-11 vjeç.Mënyra e zhvillimit të tyre,trajtimi që duhet 
bërë dhe përkujdesja që duhet të tregojmë.Po kështu në këtë punim trajtohet dhe mënyra 
e mësimdhënies për këtë moshë,aft ësia e të kuptuarit,mënyra e punës me këta fëmĳ e dhe 
përkujdesja që duhet për ç’do nxënës.

Fjalë kyçe: zhvillimi motorrik, shëndet, mirëqënia psiko-motorre, mësimdhënie, mësimnxënie.

Hyrje

Në këtë temë kam trajtuar karakteristiket konjitive dhe psiko-fi zike të fëmĳ ëve të 
moshës së ulët shkollore. Nevoja për t'iu përshtatur sa më mirë ndryshimeve në 
cdo sfere të jetës shoqërore shqipëtare, na dikton dhe nevojën për të ndryshuar 
mënyrën tonë të mësimdhënies, mënyrën tonë të të qënit mësues.
Ndryshimet në shkollën tonë sollën nevojën e ndryshimit, në radhë të parë, në 
përmbajtjen e lëndëve, e mandej programeve teksteve, gje qe sot eshte realitet. Por 
kjo përmbajtje e re duhet shoqëruar patjetër me ndryshimin e mënyrës se si japim 
mësim, me ndryshimin e metodave dhe me ndryshimin e pikëpamjeve tona për 
faktorin që i nënshtrohet këtĳ  ndryshimi, nxënësit.
Metodat e reja, metodate veprimtarive, përkundrazi, këmbengulin në raportin e 
fëmĳ ëve midis tyre. Puna në grupe, puna e përbashkët kërkimore, etj, nënkuptojnë 
bashkëpunimin në të gjitha fushat intelektuale dhe morale. Ja pra, ku qëndron 
zgjidhja. Vetëm një pedagogji e bazuar në raportet shoqërore të cilat kanë realizuar 
bashkimin midis të rriturve, do të lejojë të zhvillohen qëndrimet e shëndosha 
morale dhe do t'i lejojë femĳ ës të na i kalojë. Ne jemi të detyruar t'i japim fëmĳ ës 
një ideal të ri, ne nuk e dimë se si do të jetë shoqëria e nesërme. Nuk na takon 
neve t'i ngulitim fëmĳ ës një ideal politik, një ideal ekonomik, një ideal shoqëror 
tepër të përcaktuar. Ajo cka i duhet dhënë, është thjeshtë metodë, një instrument 
psikologjik, i bazuar në reciprocitet dhe në bashkëpunim. Por, vetëm edukimi i ri 
që vë në praktikë realitete të tilla dhe nuk mjaft ohet për të folur për këtë gjë nga 
jashtë, është në gjendje ta transformojë fëmĳ ën në këtë mënyrë.
Vështirësitë që konstatojmë të i rrituri, lidhen në fakt me psikologjinë e fëmĳ ës. 
Ne jemi ata që jemi, por femĳ et reagojne duke na treguar se si mund të bëhen më 
të mirë nga ne, se c'rezerva energjie ekzistojne te njeriu dhe se si një edukim më i 
mirë do të na lejojë ta kapërcejmë nivelin aktual. Por, ajo që na duhet është mënyra 
e dhënies së njohurive dhe përshtatja e fëmĳ ës në marrjen e njohurive pa vështirësit 
e ndryshme psikologjike. Duke qënë se qëllimi i pedagogjisë është pikërisht 
formimi i personaliteteve autonome të aft a për të kooperuar midis tyre, duke u 
cliruar njëkohësisht nga egocentrizmi i tyre dhe nga tirania e detyrimeve kolektive, 
problemi është të dihet nëse do i arrĳ më këto rezultate me anë të autoritetit apo 
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me anë të vetkooperimit.
Ajo cka duhet, është që puna e femĳ ës në te gjitha fushat, qoft ë në matematikë dhe 
në gramatike ose në histori dhe në edukimin qytetar, të bëhet në një atmosferë 
dyanshmërie bashkëpunimi, si intelektuale dhe morale. Duhet që klasa të jetë një 
shoqëri e vërtetë, që të praktikoje diskutimin e lirë dhe kërkimin objektiv pa qënë 
të detyruar ndaj një rregulle të shenjtë dhe të perkryer. Prandaj jam përpjekur që 
me këtë punim të sjell një mënyrë konkrete të paraqitjes së asaj që ne e quajmë 
kaq thjeshtë, mësimdhënie. Jam përpjekur që të sjell konkretisht përqasjen dhe 
shtjellimin e problemeve pedagogjike nëpërmjet proceseve psikologjike. Si 
edukatorë duhet te mbajmë parasysh faktorët e zhvillimit, për fëmĳ ët 6-12 vjec. 
Për të ndihmuar cdo fëmĳ ë të arrĳ ë zhvillimin e plotë të mundshëm të tĳ . Duhet 
të angazhohemi për të patur prespektive zhvillimore kur punojmë me fëmĳ ët, 
në grup apo në mënyrë individuate. Duke e vlerësuar cdo fëmĳ ë si individ, me 
respektin që meriton. 

Karakteristikat  psiko-fi zike për fëmĳ ët e moshës 6-11 vjeç

Fëmĳ ëria e mesme, e cila përfshin moshën 6-11 vjec, është shumë e rëndësishme 
pasi lidhet nga njëra anë me fi llimin e shkollës, nga ana tjetër me periudhen e 
pubertitetit. Ndërkohë, për fëmĳ ët e kësaj moshe, janë bërë më pak studime se sa 
për adoleshentët. Fjordi i referohet kësaj moshe si periudha e latencës, megjithatë 
studiuesit vënë në dukje se në këtë moshë ndodhin zhvillime të rëndësishme 
konjitive.

Karakteristikat e zhvillimit fi zik

Fëmĳ ët në këtë periudhë pësojnë  ndryshim fi zik jo te dukshem e te vecante.
• Rritja fi zike është me uniformë. Përmasa e trupit rritet gradualisht nga mosha 6 

deri në 10 -12 vjec.
• Rritja në gjatësi: nga rreth 119 cm në moshen 6 vjec, fëmĳ a arrin gjatësine rreth 

149 cm në moshen 12 vjec.
• Rritja në peshe. Një 6 - vjeçar sot peshon mesatarisht 20.5 kg. Një 12-vjeçar sot 

peshon rreth 39 kg. Kjo ritje në peshë vjen si rezultat i rritjes së muskujve dhe 
qelizave të kockave,që shoqerohet nga një rënie graduale e qelizave dhjamore në 
kohën që fëmĳ a zgjatet dhe hollohet.

• Ne moshen 8-vjec, truri arrin, thuajse përmasën e maturimit. Rritet frekuenca 
e valëve të trurit dhe kjo shpie në një nivel më të maturuar të aktivitetit të tĳ .

Zhvillimi motorik

Rritja në përmasat e trupit shoqërohet me rritjen e forcës dhe kordinimit.Si pasoj 
e rritjes së përmasës së muskujve, zhvillohet një kontroll më i madh mbi trupin. 
Fëmĳ a ka nje kontroll më të madh mbi muskujt e mëdhenj se sa mbi muskujt e 
vegjël. Kjo shpjegon pse shkrimi ne klasën e parë dhe të dytë nuk është shumë i 
rregullt.
Si pasojë e kontrollit më të madh mbi muskujt e mëdhenj, fëmĳ a arrin që t'i 
koordinojë më me precizion lëvizjet e tĳ  që lidhen me këta muskuj. Ai vrapon, 
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kërcen, hidhet, nget bicikletën etj, me shkathtësi.Kordinimi i shprehive të mëdha 
motorike (që lidhen me muskujt e mëdhenj), bëhet gati perfekt, ndërsa kordinimi 
i motorikës fi ne (kordinimi i levizjeve qe lidhen me perdorimin e muskujve te 
vegjel), përmirësohet mjaft  në fund të kësaj periudhe. Djemtë i kalojnë vajzat 
në shumicën e aktiviteteve motorike, me përjashtim të atyre që kërkojnë lëvizje 
ritmike dhe balancë. (Djemtë vrapojnë më shpejt, kërcejnë më lartë etj). Megjithatë, 
diferencat gjinore në shprehitë motorike gjatë kësaj moshe janë shumë të vogla. 
Më vonë, këto diferenca thellohen.
Shkalla e sëmundshmerisë në këto vite është pak më e ulët, sesa te fëmĳ ët 
parashkollorë. Megjithatë, shumica e nxënësve të shkollësn  fi llore kanë probleme 
akute, pergjithesisht ft ohje dhe grip. Femĳ et te cilet perjetojne nivele te larta stresi 
nga ndryshimet e mëdha familjare, janë më të predisponuar për tu sëmurur. P.sh 
një studim ka evidentuar se fëmĳ ët që jetojnë në familje të përbëra vetëm nga nënat 
e tyre, vuajnë më tepër nga dhimbjet e kokës, nga azma dhe janë, pëgjithësisht, 
më të predisponuar dhe më të ekspozuar ndaj sëmundjeve të tipave të ndryshme. 
Sëmundjet akute ose kronike nuk janë të vetmet rreziqe për shëndetin e fëmĳ ëve 
në këtë moshe. Pas aksidenteve, të cilat vazhdojnë të jenë shkaku kryesor i vdekjeve, 
nje nga rreziqet më të rëndesishme për fëmĳ ët në këtë moshë është obeziteti. Ky 
term përdoret për të emërtuar një pesh trupore 20% më të lartë sesa pesha normale 
në raport me gjatesinë trupore. Obeziteti është një problem shëndetsor serioz me 
pasoja afatgjata. Mes të rriturve, ata që vuajne nga obeziteti, priren të kenë një jetë 
më të shkurtër dhe janë më të ekzposuar ndaj rreziqeve për sëmundjet e zemrës 
dhe të hipertensionit. Studimet kanë konstatuar se ka një lidhje midis obezitetit 
në fëmĳ ëri dhe atĳ  në moshë të rritur. Vetëm një e pesta e foshnjave të shëndosha 
vazhdojnë të jenë të tilla kur rriten, por ky korrelacion në moshën shkollore bëhet 
më i fortë. Një fëmĳ ë i shëndoshë, ka dy herë më tepër rrezik, për tu bërë një i rritur 
obez .
Tre janë shkaqet kryesore për të qënë obez
• Trashëgimia
• Niveli i aktivitetit
• Dieta
Nga studimet del se fëmĳ ët kanë prirje drejt shëndoshjes ose dobësimit.
Studimet, si me binjakët, ashtu edhe me fëmjët e adoptuar, e tregojnë këtë prirje. 
Binjakët identike (monozigote) kanë p.sh. peshe me të ngjashme trupore edhe kur 
ata janë rritur veçmas, ndërkohë që binjakët vëllezër (bizigotë), ndryshojnë shumë 
më tëper përsa I përket peshës së tyre trupore. Në mënyrë të ngjashme, fëmĳ ët 
e adoptuar nga prindër të shendosh janë më pak të predisponuar të bëhen të 
shëndoshë, se sa femĳ et natyrale të prindërve të shëndosh. Ajo që duhet të bëjnë 
prindërit me fëmĳ e mbi peshë, është që t'i ndihmojnë ata, që të ushqehet në 
mënyrë të balancuar dhe jo më tepricë, si dhe të merren me ushtrime.

Stilet konjitivë

Stilet konjitivë kanë të bëjnë me mënyrën e veçantë të të menduarit dhe të sjelljes, 
që një individ përdor për të përballuar një detyrë konjitive.Këto stile janë të 
ndryshme.
Varësia nga fusha/pavarësia nga fusha. Varësia nga fusha nënkupton ndikimin 
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nga informacioni perceptiv qe nuk është i lidhur me detyrën konjitive, por 
që, megjithatë, është prezent. Pavaresia nga fusha është aft ësia për të injoruar 
informacionin që nuk ka lidhje me detyrën dhe të shkëputesh një objekt ose një 
eksperiencë nga fusha në të cilën ndodhet. Në moshën e fëmĳ erisë së mesme dhe 
adoleshencës, njeriu bëhet më i pavarur nga fusha.Femĳ ët e pavarur nga fusha janë 
përgjitheësisht, më të suksesshëm në fushën akademike.
Impulsiv-refl eksiv.lmpulsiviteti nënkupton reagimin e shpejtë dhe pa saktësi ndaj 
një detyre.lndividi që përdor këtë stil, është më i shpejtë (kërkon më pak kohë), 
por bën gabime.Refl eksiviteti nënkupton një reagim më të ngadaltë dhe të saktë. 
Individi, në këtë rast, humb më shumë kohë, por është me i saktë. Me kalimin e 
moshës fëmĳ ët bëhen më refl eksiv.

Pikëpamjet për keto stile

 Të gjitha këto stile konjitive kanë vlera adaptive.
 Stili refl eksiv është më adaptiv.
 Reagimet impulsive mund të jenë mbrojtëse. Njeriu i bën këto për të mos u 
dukur inkopetent dhe reagon shpejt për tu dukur kopetent.
 Stili refl eksiv është më efektiv në zgjidhjen e problemeve.

Trajtimi i diferencuar i nxënësve

Nxënësit ndryshojnë nga njëri-tjetri nga: karakteristikat fi zike, interesat, aft ësitë 
intelektuale, sociale, prejardhja, eksperiencat, idealet, qëndrimet, nevojat, ëndrrat, 
shpresat etj. Te gjitha këto ndikojnë në atë cka mësojnë dhe si mësojnë.Kjo është 
arsyeja pse dy nxënës nuk mësojnë asnjëherë të njëjtën gjë nga një eksperiencë e 
caktuar.Që këtej mund të nxirret një përfundim për mësimdhënien:Nuk ka strategji 
mësimdhënieje ose organizim shkollor që i trajton nxënësit në të njëjtën mënyrë 
dhe të jenë e sukseshme.
Fakti që nxënësit ndryshojnë nga njërirtjetri, kërkon që mësuesit të gjejnë strategji 
dhe teknika mësimdhënieje që t’iu përshtaten ndryshimeve individuale.Kjo gjë e 
bën. mësimdhënien efektive.Fatkeqësisht, në praktikë, shumica e strategjive për 
mësimdhënien e diferencuar nuk i afrohen asaj që kërkohet.Shumë nga teknikat 
e përdorura tani për të përft uar ndryshime individuale të nxënësit, janë thjeshtë 
teknika me të cilat mësuesit:
• manipulojnë përmbajtjen e lëndës në menyrë që të jetë më e lehtë për disa dhe 

më e vështirë për të tjerë.
• u japin disa nxënësve më shumë detyra se të tjerëve
• u mundesojnë disa nxënësve të përparojnë më shpejt se të tjerëve
• i kombinojne këto te tria.
Mësimdhënia e vërtetë e diferencuar kërkon që të ndiqet një linjë tjetër veprimi, e 
cila nuk është aq shumë e interesuar për ndryshimet sesa për zhvillimin e nxënësve. 
Ajo synon që çdo nxënës të zhvillohet në maksimumin e potencialeve të tĳ  .Prandaj 
në mësimdhënien e individualizuar i kushtohet rëndësi nevojave, aspiratave dhe 
veprimeve të cdo nxënesve të vecantë.
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Njohja e nxënësve

Për të realizuar një mësimdhënie të diferencuar është e domosdoshme të njihet 
nxënësi, anët e forta dhe dobësite, qëllimet, interesat, ngjarjet jetësore dhe 
qëndrimet e tyre.Për të gjetur informacionin rreth nxënësve mund të përdoren 
disa mënyra, siç janë: dosjet, mbledhjet, pyetësoret, rezultatet e testeve dhe matjet 
sociometrike. Është e rëndësishme të kihet parasysh që secili nxënës ka stile të 
ndryshme të mësuari.Nuk ka ende të dhëna të plota për të vërtetuar se cili stil 
është më i mirë, por duhet mbajtur mend se çdo nxënës përdor atë stil të mësuari 
që i duket më i përshtatshëm.Disa nxënës preferojnë të përdorin një stil pamor 
të mësuari.Ata lexojnë lehtësisht dhe shpesh shumë shpejt; shĳ ojne procesin e të 
lexuarit dhe mund të riprodhojnë shumicën e materialit me lehtësi. Kur u jepet 
ndonjë detyrë ata preferojnë të përdorin këtë stil të mësuari. Një kategori tjetër 
nxënësish, përbëhët nga ata që preferojnë shumë  të mësuarit nëpërmjet dëgjimit.
Kjo ndoshta vjen nga fakti se ata nuk e kanë aq të lehtë të lexojnë, ndoshta nuk 
e tolerojnë dot qetësinë, ose ndoshta nuk mund të përqëndrohen në mesazhin e 
fshehur që përmbajnë fj alët e shkruara. Ata e shĳ ojnë të mësuarit përmes dëgjimit, 
mbajnë mend atë çfarë dëgjojnë dhe përfshihen thellë në këtë proces. Disa nxënës 
të tjerë mësojne më mirë duke qënë aktiv fi zikisht, ata prekin objektet dhe mësojne 
rreth tyre, ndjejne formën dhe përbërjen e tyre dhe përpiqen ti konstruktojnë 
objektet, të cilat duan t'i studiojnë. Shumica prej nesh familjarizohen me secilin 
prej këtyre stileve të mësuari dhe kalojme nga njeri te tjetri sipas rastit është e 
domosdoshme që mësuesit të njohin se cilin stil preferojnë me shpesh nxënësit dhe 
ta kenë parasysh në procesin e mësimdhënies. Disa nxënës e kanë të përshtatshme 
të mësojnë në mënyre abstrakte, te tjerë ndjejnë nevojën të mësojnë në mënyrë 
konkrete, disa kanë dëshirë të punojnë në grup, ndërsa të tjerë preferojnë të punojnë 
vetëm, disa janë të shpejtë në të studiuar, të tjerë janë të ngadaltë, disa i kushtojnë 
vëmendje një çështje të vetme për shumë kohë, duke u përfshirë shumë te studimi 
pa ndjerë nevojën për një pushim, disa të tjerë janë të aft ë për të kaluar nga njëra 
lëndë te tjetra, disa mund të studiojnë në një mjedis muzikor ose mes zhurmës dhe 
lëvizjes së njerëzve, të tjerë kanë nevojë për qetësi, vetmi dhe një tavolinë. Në një 
shoqeri pragmatike, si kjo e jona, e orientuar drejt sasisë dhe shpejtësisë, është e 
lehtë të konkludosh që: "Të jesh nxënës i ngadaltë do të thotë të mos jesh nxënës 
i mirë". Mësuesit duhet tu shpëtojne këtyre konkluzioneve dhe t'i shohin nxënësit 
që nuk përparojnë njëlloj me të tjerët. Edhe nxënësit që studiojnë me ngadalë kanë 
anët e tyre të forta.Ngadalësia mund të refl ektojë kujdes, dëshirë për saktësi, interes 
të fortë për tu ndalur për një kohë të gjatë e për ta parë në thellësi një problem etj.
Të fi llosh të injorosh nxënësin e ngadaltë dhe ta trajtosh si të mangët, do të thotë 
ta dekurajosh.

Përdorimi i ndihmës së dhënë nga mësuesi

Tri rrrugë tjera për trajtimin e diferencave individuale të nxënësve janë:
�   detyrat individuale të dhëna nga msuesi
• stabilizimi i gjendrave të të mësuarit
• përdorimi i orëve mësimore fl eksibile. Ndihma e dhënë nga mësuesi e bën më 

të lehtë angazhimin e nxënësve me punë të pavarur individuale. Si pasoje e kësaj, 
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mësuesi ka më shumë kohë të punojë me individët dhe me grupet e vogla të 
nxënësve. Mësuesi mund të ofroje ndihmën e tĳ  në këto drejtime

♦ t’i ndihmojë nxënësit, ndërsa ata janë duke praktikuar diçka
♦ t'i ndihmojë nxënësit, Ndërkohë që ata punojnë në tavolinën e tyre
♦ të ndjekë progresin e tyre në detyrën e ngarkuar,
♦ të mbikqyrë, të supervizojë dhe të ndihmojë grupet e vogla.

Detyrat e diferencuara

Në një orë mësimi të zakonshme, edhe pse objektivat mund të jenë të njëjta për 
çdo nxënës, zakonisht nuk ka arsye qe çdonjëri prej tyre duhet të kryejë të njëjtat 
veprimtari.Kështu që mësuesit mund t'i trajtojnë nxënësit në mënyrë të diferencuar, 
duke iu dhënë atyre detyra të diferencuara.Kjo mund të bëhet me nxënës të veçantë 
ose me grupe nxënësish. Nxënësve që nuk lexojnë mirë, u kërkohen materiale më 
pak të vështira ose nxënësve më të aft ë në matematikë mund tu jepen probleme 
më të vështira, ndërsa të tjerëve më të lehta.Po kështu nxënësve të talentuar dhe të 
shpejtë mund tu jepen detyra qe janë më të vështira.
Një mënyrë për të diferencuar detyrat nga veshtirësia dhe kohëzgjatja është që klasa 
të ndahet në grupe. Njërit grup mund t'i jepen tekste të vështira për të lexuar dhë 
të zgjidhë probleme të vështira.Grupi i dytë mund të lexojë tekste më të lehta dhe 
të zgjidhe probleme të lehta.Grupi i tretë mund të lexojë materiale shumë të lehta 
dhe nuk do të ketë probleme për të zgjidhur.Në këtë rast, të gjithë studiojnë të 
njëjtën gjë, por në nivele të ndryshme vështirësie. Zakonisht ky grupim i klasës 
bëhet pas 3-6 javëve të para të fi llimit të shkollës mbi bazën e arritjeve mësimore 
të nxënësve ajo realizohet duke diskutuar me nxënësit në klasë, çdo nxënës zgjedh 
me përgjegjesinë e tĳ , grupin tĳ  në të cilin do të bëjë pjesë në bazë të rezultateve të 
arritura.Edhe nëse mund të bëhen gabime në zgjedhjen e grupit, nxënësit mund të 
kalojnë më vonë lehtësisht nga një grup në tjetrin, në varësi të progresit të tyre në 
detyrat e dhëna.

Instruksionet e individualizuara

Mënyra më e mirë për të trajtuar nxënësit në mënyrë individuale është që të 
hartosh një program dhe leksione për secilin nxënës.Derisa cdo nxënës është i 
ndryshëm, idealisht për çdo nxënës duhet të ketë një program dhe një eksperiencë 
të ndryshme të mësuari.Tani për tani kjo është një detyrë e paarritshme. Detyrat e 
individualizuara që përshkruam më siper, krĳ ojne mundësi vetëm për një trajtim 
të pjesshëm të diferencuar të nxënësve.Në këtë seksion do të japim disa teknika që 
i lejojnë mësuesit të përqëndrohen në instruksionet individuale.

Paisjet për mësimdhënien

Mjetet vetinstruktuese më të sofi stikuara jane kompjuterat dhe progamet 
kompjuterike. Nëpërmjet prezencës së kompjuterit dhe përdorimit të instruksionit 
të tĳ , është pothuajse e pamundur t'i përshtatesh instruksionet për nxënësit sipas 
nevojave të tyre, aft ësive dhe niveleve të të mësuarit. Por, pajisje me një sofi stikim 
të tillë nuk janë me të vërtetë kaq të nevojshme. Një mësues mund të bejë, thuajse 
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po të njëjtën gjë duke iu dhënë kaseta të gjithë nxënësve dhe duke i lënë ata të 
përdorin magnetofonin kur ai është i lirë. Magnetofonët përdoren për cdo lloj 
leksioni të individualizuar. Nxënësit mund të dëgjojnë kaseta të ndryshme, ashtu 
si lexojnë artikuj dhe libra të ndryshëm. Ushtrimet dhe leksionet gjithashtu mund 
të regjistrohen në kasetë për perfi time personate. Mësuesit mund ti diktojne 
leksionet dhe instruksionet me magnetofon. Kasetat mund të dëgjohen nga 
nxënësit në klasë dhe jashtë saj. Kaseta do t'iu tregojë atyre se c'duhet të bejnë 
dhe neëpërmjet pyetjeve u jep informacion. Nese detyrat u duken te veshtira, 
ata mund ta perseritin dëgjimin e tërë kasetës ose pjesëve të vecanta të saj, deri 
sa te ndihen të kënaqur. Në mënyrë që magnetofoni të mos jetë i zhurmshëm, 
insistohet që nxënësit të vendosin kufj e për të dëgjuar. Mjete të tjera për mësimin e 
individualizuar janë laboratorët e gjuhëve të huaja dhe projektorët.

Studimi individual

Nje nga qellimet e shkolles eshte t'i mesoje nxenesit ne menyre te pavarur. Per kete 
arsye ata duhet te praktikohen tie menyre te vazhdueshme dhe sistematike, gje qe 
eshte e veshtire dhe kerkon preokupacion, vemendje dhe aft esi profesionale. Per 
kete mesuesi duhet:
• Te sigurohet nese studimi i pavarur eshte i pershtatshem.
• Te kerkoje nga nxenesit qe te kene te qarte se cfare synohet te realizohet me ane te

detyres se pavarur.
�   Te vezhgoje tie menyre te vazhdueshme progresin e cdo nxenesi.

Zhvillimi shoqëror dhe pedagogjia e re

Vërejtjet që dua të paraqes i grupoj në tre pika:
�  Cilat jane vështiresitë psikologjike të situates aktuale shoqërore  dhe në c'aspekt 
ne të rriturit mbetemi të papërshtatur me këtë situatë?
Si këto vështirësi lidhen me zhvillimin tonë të mangët psiqik, si shprehitë e mendjes 
që pengojnë përshtatjen tonë me shoqerinë e sotme. Janë shprehi të mendjes qe i 
kemi marre qysh në rini, që veprojnë nga pikëpamja e psikologjisë së fëmĳ ës ose e 
psikologjise se edukimit që kemi marrë.
Psikologjia e fëmĳ ës nuk shpjegon vetëm për paaft ësite dhe mangësite tona, ajo 
zbulon me këtë rast se c'zbulime energjish, c'mundësi ka në qënien njerëzore, të 
gatshme nga një edukim më i mirë nga ai që kemi marrë. Po fi lloj nga i rrituri, 
vështirësitë psikologjike qe ndjen përballë shoqërisë. Më bën përshtypje që një 
intelektual, i cili bën pjesë në atë që kemi rënë dakort ta quajme "elita", arrin të 
mos kuptoje asgjë nga shgqtësimi kolektiv që e ndjek kudo. Ne e kemi më të 
lehtë të fl asim për levizjet e yjeve ose fenomenet fi zike, se sa për faktet sociale, 
ne i përshtatemi më mirë realiteteve të botës materiale, se sa realiteteve tipike 
për njeriun moral. Kjo gjë më duket e çuditshme dhe prej këtej duhet nisur sipas 
meje, nga pikëpamja pedagogjike e cila na intereson këtu. Është fakt që ne nuk 
i jemi përshtatur psikologjikisht gjëndjes sonë shoqërore. Ne nuk i ndjekim dot 
më ngjarjet, sepse ato kanë pasuar njëra-tjetrën. Ne i pershtatemi jetës sonë lokale, 
jetës së qytetit tonë, të vendit tonë. Ne kundërshtojmë vetveten, duke qënë se 
nuk mund të sundojmë tërësinë e problemeve. Por, ajo që na duhet është mënyra e 
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dhënies së njohurive dhe përshtatja e fëmĳ ës në marrjen e njohurive pa vështirësitë 
e ndryshme psikologjike. Le të kalojmë te fëmĳ a. Vështirësitë që konstatojmë te i 
rrituri, lidhen në fakt me psikologjinë. Ne jemi ata që jemi, por fëmĳ ët reagojne duke 
na treguar se si mund të bëhen më të mirë nga ne, se c'rezerva energjie ekzistojnë te 
njeriu dhe se si një edukim më i mirë do të na lejojë ta kapërcejmë nivelin aktual. 
Le ta fi llojmë me mangësitë, me egocentrizmin dhe pasojat e detyrimit. Nuk është 
e veshtirë të shohësh se në qoft ë se ne mbetemi ata që jemi në këtë pikëpamje, kjo 
ndodh pasi, si fëmĳ ë ne kemi marrë disa shprehi mendore dhe i kemi zhvilluar deri 
aty, sa të jemi ende viktima të tyre në moshen e rritur. Pikësëpari, egocentrizmi është 
pikënisja më normale që ekziston, mjaft on që te arrish ta kapërcesh. Kur clirohemi 
nga egocentrizmi, atëhere arrĳ me në të  kundërtën të zhvillojme disa instrumente 
të rinj shpirtërore. Me i rëndësishmi i këtyre instrumenteve nuk është gjë tjetër, 
veçse logjika e marrëdhënieve. Punimet e logjicieneve moderne kanë treguar se 
pjesa thelbësore e logjikës, është tërësia e operacioneve që na lejojnë ta vendosim 
një fj alë në lidhje me një tjetër, një pikëpamje ne lidhje me një pikëpamje tjetër. Por 
a është logjika e marrëdhenieve dicka e lindur te fëmĳ a? Nuk e besoj për aq kohë 
sa fëmĳ a është egocentrik. Vetëm kur arrin të dalë jashtë pikëpamjes së tĳ , fëmĳ a 
i kupton këto operacione intelektuale thelbësore, sic janë operacionet që kanë të 
bëjnë me marrëdhëniet. 

Përfundime

Në këtë tëme karakteristikat konjiktive dhe psikomotore janë tepër efektive në 
mësimnxënien te nxënësit,duke krahasuar metodat tradicionale me metodat e reja 
arrita në konkluzionin se metodat e reja janë më efi kase sepse nxënësi në formën e 
lojës arrin të përvetësojë më tepër njohurite e reja nisur dhe nga përvoja ime disa 
vjecare në punë.
Puna e diferencuar i nxënësve për një përpjekje maksimale bën që të arrĳ ë të mare 
80 % të njohurive të reja.Puna në grupe është primare duke bërë që nxënësi të 
bëhet më i përgjegjshëm duke patur parasysh garën midis tyre në përgatitjen e 
projekteve të ndryshme.

Bibliografi a

Libri i Psikologjisë së zhvillimit dhe metodikat e mësimdhënies.
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Materiale mare nga internet.
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Autobiografi a si tematikë e shkrimit dokumentar në letërsinë shqipe 
bashkëkohore

(Rasti I. Kadare - F. Kongoli - R. Dibra)
Etleva Matranxhi

Abstrakt
Në këtë akt konference qëllimi është trajtimi i shkrimit autobiografi k të tre autorëve të 
letërsisë moderne dhe bashkëkohore shqipe, shkrim i cili fi lloi të lëvrohej në fi llim të 
viteve ’90: më konkretisht do të fokusohemi në trajtimin e autobiografi së prej Ismail 
Kadaresë, Fatos Kongolit dhe Ridvan Dibrës. Kemi vendosur të trajtojmë këtë temë 
sepse është pothuajse e patrajtuar në trajtën e studimeve kritike shqiptare. Duke qenë 
se kemi të bëjmë me autobiografi , kurthi i subjektivitetit është i konsiderueshëm sepse 
zotërohet nga syri i atĳ  që shkruan për jetën përkatëse. Ky shkrim i tillë refl ekton 
edhe pengjet e një shkrimtari, dramat e tĳ  jetësore, dhe mbi të gjitha raportin e këtyre 
me sistemin socrealist. Për këtë arsye do të shtrojmë problematikat e realitetit të 
së kaluarës dhe vështirësitë dhe arritjet e tyre në  përballje me këtë sistem si dhe 
pritshmëritë e lexuesit, horizonti i tĳ  i pritjes në lidhje me këta autorë. Ajo që duam 
të arrĳ më është nxjerrja në pah e konceptit të qenies njerëzore në ata kushte në të cilët 
ata kanë lëvruar këtë pjesë domethënëse të jetës së tyre, humanitet i cili zor se do të 
mbĳ etonte më tej.  

Fjalë kyçe: autobiografi , humanitet, personalitet, refl eksion, dramë, ballafaqim, 
peng, socrealizëm.

Nuk ka mik më të besueshëm sesa libri
Ernest Hemingway

Shkrimi dokumentar është një tipologji shkrimore që rreket të formojë një 
gjini të mirëfi lltë, për shkak të përhapjes së saj në periudhën e viteve ’90, për t’u 
perfeksionuar më tej, deri në bashkëkohësi. Në letërsi ky lloj shkrimor sintetizon 
faktorin autobiografi k me shkrimin eseistik. Të transmetosh shumëçka i përket jetës, 
vuajtjet, pengjet, brengat, refl eksionet e brendshme, përbën një mision të vërtetë 
për shkrimtarin. Një mision, të cilin e kthen në një misionar, për të bashkëndarë 
edhe ëndrrat, iluzionet, deri edhe zhgënjimet e tĳ , shpeshherë të veshur nën syrin e 
subjektivitetit. Një procedim i tillë, që imponon rolin e marrësit, si element përbërës 
në realizimin e kodit të komunikimit, nuk mund të mos aktivizojë aspektin emocional. 
Përpos dokumentaritetit, që nënkupton edhe trajtesën e faktorëve autobiografi kë 
përmes të dhënash konkrete bëhet fj alë edhe për integrimin e një lexuesi emocional, 
si receptues i këtĳ  subjektivizmi.  
Arsyeja përse pas viteve ’90 fi llon të shquhet ky zhanër (por edhe sot) është lidhja 
afektive me të kaluarën, një e kaluar e cila, e mbizotëruar nga regjimi i realizmit 
socialist, zor se do të fshihet nga kujtesa. Kujtesë kolektive e përfshirë nga një frikë 
kolektive, prej një periudhe pesëdhjetëvjeçare. E kush mund të jetë arma më e fortë e 
mbĳ etesës së të kaluarës, përpos shkrimit? Letërsia e viteve ’90 mori pozitën e saj si 
sulmuese tendencioze e letërsisë së skematizuar socrealiste, por edhe për të krĳ uar 
fi zionominë e saj si letërsi e kujtesës. Përpos kritikës ndaj realitetit, shkrimtarët orvaten 
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të përsiasin mbi brengat e tyre, mbi atë që kanë humbur (në terma greimasianë do ta 
quanim “objekt me vlerë”). Është misioni i shkrimtarit që do ta shpalosë me artin e tĳ  
të fj alës këtë të kaluar, për ta vënë në hullinë e së tashmes, për ta vënë në hullinë e së 
tashmes, në funksion të së ardhmes, me funksion ndërgjegjësues gjithashtu, për “hir” 
të lexuesve të tĳ . Duhet të themi se shkrimi dokumentar me prirje autobiografi ke 
është një iniciativë e guximshme e që kërkon vendosmërinë, sa edhe kryeneçësinë e 
një tipi të tillë. 
Nga ana tjetër, për sa i përket këtĳ  artikulli, kemi përzgjedhur që të shqyrtojmë tre 
shembuj të shkrimit dokumentar, me prirje autobiografi ke, që shenjojnë edhe një 
kontribut domethënës për letërsinë e kujtesës, dhe janë mjaft  goditës në stilin e të 
shkruarit, konkretisht: “Kukulla” të Ismail Kadaresë, “Iluzione në sirtar” të Fatos 
Kogolit, si dhe “Gjumi mbi borë” të Ridvan Dibrës. Ata janë tre ndër përfaqësuesit 
më kryesorë të letërsisë shqipe moderne e bashkëkohore, për të na dhënë mësime të 
duhura për jetën, mbi dhimbjen, mbi vështirësitë që ofronte realiteti socrealist, mbi 
dashurinë, mbi familjen, ngase edhe mbi frikën e dilemën nga e ardhmja. Shpalosen 
jetët e tre shkrimtarëve të ndryshëm, për t’u përbashkuar përmes idealeve të tyre. 
Pavarësisht karakterit faktik, këto vepra krĳ ojnë rezistencë përmes humanitetit, 
si ndjenjë unifi kuese e qenieve njerëzore, pa të cilën njerëzimi nuk do të arrinte të 
mbĳ etonte. Për këtë arsye, këto vepra përfaqësojnë një humanitet të thellë, nën forcën 
e dëshmisë.

Drama e shkrimtarit në sfi dë me diktaturën

Përsa i përket shkrimtarit, përgjithësisht e karakterizojnë si një qenie të çuditshme, 
idetë e të cilit lindin nga shpirti i tĳ  i lirë. Liria bëhet një komponent kryesor në sistemin 
e tĳ  të të menduarit. Por, në raport me diktaturën, ky sistem cenohet dukshëm, aq 
sa të “masakrohet” dhunshëm. Kështu ndodhi në vendin tonë, nën këto kushte të 
mjerueshme e kritike. Sartri dikur do të thoshte se qenia njerëzore është e dënuar të 
jetojë në liri, aq sa nuk do të dĳ ë se çfarë të bëjë me të. Ndërkohë, ndodh e kundërta: 
kjo mosliri e gjymton shpirtin e tĳ  krĳ ues, aq sa edhe e denigron atë nga pozita e tĳ  si 
shkrimtar. Megjithatë lind pyetja: si do të vĳ ohet më tej? Orvatjet për të krĳ uar profi l 
të mëvetësishëm janë të padobishme, pasi trysnimi në të shkruar tjetërson thelbin 
e letërsisë / literalitetin: lirinë së cilës iu referuam, në lidhje me procesin e krĳ imit. 
Realisht, kjo periudhë solli një dramë të shkrimtarit, dramë e cila mori përmasa të 
konsiderueshme. Për pasojë, shkrimtarë të shumtë do të tentonin të lëvronin një stil 
të ndryshëm prej modeleve - klishe të ndërkallura, zbulimi i të cilëve do të rezultonte 
fatal për ta (frika e kanosjes së ndëshkimeve, prej mosbindjes në të shkruar). Kjo 
është tmerrësisht paradoksale për kushtet e lëvrimit të letërsisë, në një kontradiksion 
të ndjeshëm me të. Prandaj shkrimtarët bashkëkohorë e ndjejnë të nevojshëm të 
ndalen në të kaluarën, për të bashkëndarë me lexuesit përvoja të shumta, të cilat 
ishin më të hidhurat për ta, duke përfshirë edhe peripecitë përkatëse për të parë 
veprat e tyre nën dritën e botimit, të vendosur në një sfi dë të jashtëzakonshme me 
regjimin diktatorial. Këtë sprovë e ka kaluar Kadare në fëmĳ ërinë e tĳ , periudhë e 
cila njësohet si periudha më e bukur e jetës për çdokënd; kur çdo fëmĳ e i lejohet 
të shkelë kufi jtë për hir të lumturisë së tĳ . Ndryshe nga ky koncept, mundoheshin 
t’ia përdhosnin dëshirën për të shkruar e për t’u bërë i famshëm, duke fi lluar që 
nga i ati, pasi tek ai ishte kultivuar ndjenja e frikës, deri në panik të tepruar. Sfi dat 
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e shkrimtarit fi llojnë që në vogëli, pasi synohet shtypja e plotësisë së dinjitetit (si 
qëndresë ekzistenciale). Ndërkaq, ngadhënjen në aktin e burgosjes së tĳ , që mbart 
ngarkesën e burgosjes së brendshme të shpirtit të tĳ ; themi absurditet, pasi burgosja 
e një fëmĳ e ngjan e pabesueshme dhe shndërrohet në nonsens, me pretendimin e 
mendjemadhësisë:
“Çështja e mendjemadhësisë ndërlikohej kur përzihej me ngatërresa të tjera si ajo puna e 
vjershave, e parave apo e burgut. Ishte një lëmsh në dukje i përgjithshëm. Nga vjershat mund 
të merrje para, por nga këto të fundit, paratë, po t’i bëje vetë, shkoje në burg. Ndërkaq fl itej se 
vjershat gjithashtu mund të të çonin te dera e burgut.”1

Cenimi i një dhuntie të tillë sjell një moszhvillim jo të plotë të personalitetit, aq sa të 
mbetet peng për tërë jetën. Pavarësisht se Kadare ia doli mbanë të ishte shkrimtar, 
ajo që e vret më shumë është përpjekja për çrrënjosje të këtĳ  talenti, që do të sillte 
frytet e veta në të ardhmen. Një masë e tillë në këtë moshë, për dikë tjetër, do të sillte 
një ndjenjë të theksuar inferioriteti, aq sa edhe të ushqejë urrejtje për rolin e të qenit 
shkrimtar. Prandaj Kadare ndan këtë çështje me lexuesit, për të treguar se dhuna 
nuk ka kufi  dhe se impresionet fëminore gjithmonë bëhen sunduese për mendjen 
njerëzore. 
    Përsa i përket Kongolit, vepra “Iluzione në sirtar” paraqet një  “roman” ku sipas tĳ , 
ai merr rolin e protagonistit, por për më saktë, mund të shpreheshim se ai mori rolin e 
“viktimës”, e të pafajshmit. Sepse të tilla ishin kushtet që ofronte realiteti diktatorial. 
Në këtë periudhë spikasin përgjimet e dendura me mikrofonë, të cilat vepronin kudo, 
për të përkapur çdo lloj fj ale të hedhur kundër regjimit, sado e imët qoft ë ajo. Ai, nga 
ana tjetër, nuk heziton të fl asë për ndjenjën e thellë të frikës që kaplonte asokohe, por 
edhe konfl iktimet e shumta mes kolegësh, me synimin për të dalë nga situata, duke 
mbërritur edhe në fajësime të paqena. Nga ana tjetër, nuk mungon as guximi i tĳ  për 
të shkruar në një stil që binte ndesh me modelet e skematizuara, pa marrë parasysh 
barrën e një ndëshkimi për antikonformizëm, apo edhe faktin që i ati akuzoëhej për 
tradhëti ndaj proletariatit, për mbështetje ndaj “armiqve” të tĳ . Kongoli është një 
mik i librit, prandaj synon të mos e “fyejë” atë me porosi propolitike. Në roman, 
ai dëshmon haptazi edhe për ndëshkime të beft a të kolegëve të tĳ  (të mëparshëm) 
të punës, për të nënkuptuar që drama e shkrimtarit është e shumëfi shtë, tepër e 
dhimbshme. Gjithashtu, ai duhet të krĳ ojë te vetja besimin e mosshkrimit (dhe 
mosbotimit) që është e rëndë për një shkrimtar, besim i cili një karakter të imponuar 
dhe jo personal tĳ in. Për t’u afruar më tepër me lexuesin, Kongoli kryen paralele të 
vazhdueshme të skenave të këtilla me situata artistike përmes ndërveprimit dinamik 
të personazheve. Në krahasim me më, i cili synonte të ushtronte lirinë e krĳ imit, duke 
shfrytëzuar konceptin e së ndaluarës, Ridvan Dibra shfaq një qasje tjetër kundrejt 
këtĳ  koncepti: përmes afrimit të kujdesshëm drejt tĳ . Kujtojmë këtu faktin se Ridva 
Dibra u dënua me “internim” në punë në fshat, si mësues, për shkak të mbrojtjes së 
një prej poetëve më madhështorë të letërsisë shqipe (të shek. XIX-XX), Gjergj Fishtës, 
i cili konsiderohej si një autor i ndaluar. Puna e tĳ  si mësues fshati i krĳ oi privilegjin 
e njohjes më të thellë me librat e bibliotekës, sidomos me libra të ndaluara, njëri prej 
të cilëve ishte “Qyteti i fundit” i Petro Markos, të njësuar me një “dashuri të parë e të 
pafundme”, “dashuri të pashkëputshme”. Sepse ideja e afrimit drejt së ndaluarës e 
shĳ imit të saj është sublime, sa edhe e papërshkrueshme. Kujtojmë kontaktin e këtĳ  
shkrimtari me skutat më të fshehta të bibliotekës së shkollës, ngjashëm me një ritual 
1  Kadare, Ismail, Kukulla, Onufri, Tiranë 2015, f. 58.
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mistik, por që nuk mund të shkelet:
“Fill pas një romani për gazep të trashë (nëse nuk gaboj duhej të ishte ‘Si u kalit çeliku’ i 
Nikolaj Ostrovskit), rrinte i strukur e si me drojë ai, pikërisht ai: Libri i Ndaluar! ‘Qyteti i 
fundit’, autor Petro Marko. Zemra sa nuk më ndalet nga trokitjet e shpeshta. Instiktivisht, 
hedh sytë gjithkund përreth meje. Por s’kam pse druhem: jam unë, unë dhe librat e mi. Dielli 
është rrokullisur diku përtej Majave të Kepit dhe në klasën bibliotekë. Po bie terri. Ndez 
dritat. E marr ‘Qytetin’ dhe, duke parë gjithandej rreth e rrotull, e fus nën xhupin tim të 
leshtë, në anën e majtë.”2

Gjithashtu Dibra përmend leximin e librave nën dritën e qirinjve, me atmosferën e 
së bukurës, të fshehur nën terrin mbytës të totalitarizmit, e cila jep shpresë se një 
ditë këto vepra nuk do të ndalohen më, por do të lexohen nga të gjithë lexuesit. 
Dibra është më mospajtuesi me realitetin dhe bën çmos për t’u rikthyer në statusin 
e mëparshëm familjar, edhe pse duket se kurrë nuk do t’ia dalë mbanë. Në këto 
rrethana, ai mishëron profi lin e Stoikut që nuk resht së qëndruari krenar, pavarësisht 
se çfarë i ndodh. Ai na mëson se ia vlen të rrezikosh për një libër të ndaluar, por që 
zgjon utopi komplekse përmbi realitetin artistik që ai mbart.  

Pengjet e së kaluarës si shenjë e shkrimit autobiografi k

Përsa i përket shkrimit dokumentar, nëse përshkohet nga elementi autobiografi k, 
merr karakterin e shkrimit autobiografi k. Kur bëhet fj alë për shkrimtarin si dhënësi 
(shkruesi) i kësaj tipologjie shkrimore, duhet të themi se shfaq një karakter insistues në 
transmetimin e fakteve, përjetimeve të tĳ  jetësore, por edhe të përjetimeve subjektive 
të tĳ , të cilat do të përçohen te lexuesi (marrësi) i tyre. Nuk mungon edhe qëndrimi 
personal - subjektiv i tĳ , në mënyrë që të zgjojë një lexues aktiv, i cili njëkohësisht merr 
pozitën e lexuesit emocional, dhe të lexuesit objektiv, për të gjykuar më me thellësi 
mbi situatat e panumërta të parashtruara prej autorëve përkatës. Prandaj lexuesi 
aktiv është mjaft  kompleks, sepse është një receptues i shumëfi shtë i shkrimit të tillë. 
Kjo vjen gjithashtu nga fakti se të shkruarit autobiografi k merr formën e fi lozofi së së 
udhëtimit, një udhëtim që zhvillohet në relacionin kohë-hapësirë. Duke qenë se ky 
udhëtim metaforik përbën sfi da për njeriun, ateherë edhe qëndrimet e lexuesve janë 
të lëkundura, në vibracione të vazhdueshme. Duhet shtuar se realizmi socialist solli 
kthesa të beft a për jetesën kolektive, qëllimi kryesor i të cilit ishte përtej ideologjizimit 
të konceptit të një qytetërimi, më së shumti me krisje ëndrrash, iluzionesh njerëzore, 
përmes ushtrimit të një dhune psiko-fi zike sa më të përgjakshme të mundshme. 
Mirëpo kur kjo sjellje “vdekjeprurëse” bëhet mbizotëruese për një periudhë të gjatë 
në këtë pikë lindin konfi ktimet si mospajtim me ideologjinë. Naga ana tjetër, një pjesë 
e konsiderueshme brezash zgjodhën heshtjen, në vend të lirisë së fj alës. Por heshtje 
nënkupton edhe dorëheqje nga ëndrra, aspirata e brendshme, që merr përmasat e 
vetë jetës, aq sa edhe e shkatërron atë, pa pasur kthim pas. Në këtë rast, mosrealizimi 
i tyre krĳ on pengje madhore, të pandashme, aq sa edhe mbytëse për çdokënd që 
vihet në këtë lloj situate. Përfshirja e këtĳ  koncepti në shkrimin dokumentar përbën 
një sfi dë të vazhdueshme për shkrimtarin, sidomos nëse ai ka kaluar një kalvar të 
pambarimtë vuajtjesh nën hĳ en e regjimit totalitar. I tillë është Kongoli, i cili është 
përballur për një periudhë të gjatë kohore me “betejën” e theksuar antagoniste të 
këtĳ  regjimi, me letërsinë, me të gjithë intelektualët e  hasur me të e kolegët të cilët 
2  Dibra, Ridvan, Gjumi mbi borë, Tiranë 2016, f. 30.
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synonin të luft onin përmes letërsisë, si e vetmja mënyrë që ka rezistuar në sajë të 
humanizmit, të dashurisë për njeriun, të mirësisë që mbart. “Beteja” më e ashpër 
e tĳ  është me kohën, me të shkuarën, e cila është pjesë e pandashme nga kujtesa 
kolektive. Kjo e shkuar bëhet pengesë për një gjykim sa më të ktjellët e më logjik në 
të tashmen. Brenga e tĳ  është rendja pas letërsisë, pre së cilës ai krĳ oi një shkëputje 
të ndjeshme, për t’u “fundosur” nën burokracinë e zyrave shtetërre. Hyrja e veprës 
“Iluzione në sirtar” përshkohet nga ideja prustiane e “kërkimit të kohës së humbur”. 
Pikërisht, kjo brengë shndërrohet në një ndjenjë gërryese, që do të sjellë edhe 
çoroditjen e kohës së tĳ  të brendshme. Përsiatjet monologjike vihen në funksion të 
krizës së tĳ  të identitetit. Por duket se as koha nuk ka arritur t’ia përthajë këto plagë, 
pasi duke ditur që e shkuara e tĳ  nuk ndreqet më, ato plagë nuk shuhen më: koha e 
tĳ  e brendshme është cenuar rëndë, aq sa ka humbur nëpër rrjedhën e kohës (anti)
historike. Koha e shkuar dëm nuk rikthehet më, përpos orvatjeve për të ndryshuar 
rrjedhën e fatit në të ardhmen. 
“Sidoqoft ë, titulli ‘Në kërkim të kohës së humbur’, i shkëputur nga konteksti i universit 
prustian u rrënjos pashlyeshëm në vetëdĳ ën time dhe, pas disa dekadash errësire, mbërriti 
një çast kur m’u duk se në pjesën e mbetur të jetës s’mund të bëja gjë tjetër veç të rendja ‘në 
kërkim të kohës së humbur’. Ky është dhe motivi i këtĳ  libri, i kërkimit të kohës së humbur, në 
jetë dhe në letërsi.” 3  
Por ndërkohë, edhe brenga të cilat nuk shuhen kurrë, pasi arrĳ në t’u bëjnë ballë kohës. 
E tillë është dashuria e Ridvan Dibrës me mësuesen e muzikës, dashuri e lindur në 
kushte tepër të vështira për t’u konceptuar. Bëhet fj alë për një lidhje e cila mbart sensin 
e së bukurës dhe së mirës, të fshehur pas “shëmtisë” së përgjithshme, mbizotëruese. 
Dashuria e cila nis të krĳ ohet në rini është tepër e fuqishme, e rimëkëmbur nga 
forca e pasionit, por e shkatërruar nga frika e jashtme. Kontakti fi zik, si tejkalim i së 
ndaluarës, përbën kulminacionin e dashurisë së vërtetë. Ky kontakt fi zik përmban 
sinqeritet, vetëmohim të tejskajshëm, dhe mungesa e shndërrimit të mëtejshëm në 
një marrëdhënie familjare, nënkupton heqjen dorë nga utopia. Për shkak të trysnisë 
së vazhdueshme kjo utopi është e destinuar të bjerret, të mposhtet përfundimisht, 
për të lënë vetëm gjurmët e mallit, në pamundësi të përsëritjes së këtyre çasteve. 
Dhimbja detyron njeriun të heqë dorë nga ajo që do më shumë në jetë, ta braktisë me 
idenë se nuk do t’i rikthehet më, madje as në formën e kujtimeve. Por Dibra është në 
kontradiktë me lirinë e të dashuruarit, sepse sado që ta mohojë, ajo vajzë është pjesë 
e jetës së tĳ , si femër dhe ajo përbën emblemën e bukurisë universale. Një element 
që spikat në shkrimet e R. Dibrës është forca e përshkrimit, sepse shfrytëzohet për të 
përshkruar mjediset “tokësore”, nën syrin e një piktori të palodhur, në një sfond të 
dukshëm romantik, por të veshur me fi guracion. Edhe pse Dibra mundohet ta fshehë 
këtë ndjenjë, në fakt afeksioni për këtë vajzë ruan më së miri sekretin e dashurisë si 
kohën e lumturisë së tyre. Ndërkaq, një tjetër profi l paraqet Kadare në autobiografi në 
“Kukulla”. Nëse Dibra qendërson sakralitetin e lidhjes mashkull-femër, Kadare 
qendërson lidhjen nënë-bir, duke i kushtuar rëndësi fi gurës femërore si nënë, e cila 
ka privilegjin e mbetjes shtatzënë për lindjen e fëmĳ ës. Kadare kërkon që të kryejë një 
sintezë më të gjerë në hapësirën kronotopike, duke e shtjellë rreth fi gurës së nënës. 
Sepse nëna është dobësia e tĳ  e vetme, e cila ka vuajtur për të mirën e të birit: jo vetëm 
në periudhën e regjimit socrealist, por edhe në periudhën paraardhëse, kur ajo u 
martua pa u pyetur, sipas traditave të sistemit kanunor, nën “makthin” e duvakut. 
3  Kongoli, Fatos, Iluzione në sirtar, Toena, Tiranë 2010, f. 5.
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Përpos kësaj, ajo është entuziaste për famën e të birit, por përmban edhe frikën e të 
qenit me komplekse, prej natyrës së saj të ndjeshme e nënshtruese. Kadare do të gjejë 
guximin për të folur me realizëm për këtë grua, e cila kishte përfunduar si një pre e 
fatit të saj, si një kukull e brishtë prej letre, e paaft ë për të kundërshtuar, prej mirësisë 
që e karakterizonte.4 Në krahasim me dy shkrimtarët e tjerë, Kadare kërkon të vërë 
në dukje edhe pafajësinë e saj, si shenjë humaniteti që gëzon çdo nënë. Ai është pjesë 
e saj dhe refl eksion i saj, prandaj edhe në pleqërinë e saj të vonë, ndjente keqardhje 
për të. Vetëm nga ideja se jeta e saj ishte çuar dëm, ai ndjen se është fajtor kundrejt 
saj, prandaj jeta e saj mbetet brenga, pengu më i madh i saj. Nuk ka gjest më sublim 
nga ky shkrimtar se të thotë të vërtetën e tĳ  për nënën, ashtu siç ishte ajo në realitet, 
me shumë sinqeritet, të përkapshëm nga lexuesi. 

Refl ektimi mbi të shkuarën-mesazh mbi jetën

Mos jeto me të shkuarën, 
mos ëndërro mbi të ardhmen, 

por përqendroje mendjen në momentin e së tashmes.
Buda 

Refl ektimi mbi të shkuarën përbën një mesazh domethënës për jetën. Themi 
“domethënës” pasi jeta është e mbushur plot me vështirësi, me sprova të 
vazhdueshme, prej së cilës kushdo duhet të marrë mësimin përkatës. Jeta është 
një udhëtim “labirintor” nga e cila është e domosdoshme të gjendet një rrugëdalje. 
Pavarësisht realitetit diktatorial, të përshkuar nga një ideologji trysnuese dhe 
mohuese e fj alës së lirë, kanë kaluar rreth tridhjetë vjet prej tĳ , e megjithatë ky realitet 
është bërë pjesë e vetëdĳ es kolektive dhe nuk mund të harrohet kaq lehtë. Përft esa e 
pengjeve shpirtërore kthehet në një peshë të rëndë, të pakapërcyeshme, aq sa edhe 
të cenojë refl ektimin e brendshëm. Port ndodh edhe e anasjellta: që kjo të bëhet 
shkas për refl ektim. Komunikimi i një mesazhi për jetën, nga një shkrimtar është në 
vetvete, një shembull për t’u ndjekur. Sepse personalitete të mëdhenj japin mesazhe 
të mëdha, universale. Këtë na mësojnë edhe shkrimtarët tanë, të cilët kaluan pjesën 
më të madhe të jetës së tyre nën diktaturë.
Kadare na mëson që pavarësisht përpjekjeve për të qenë në jetë dikushi, për të luft uar 
gjatë (intelektualisht) nën trysninë e historisë, me synimin e mbrojtjes së letërsisë, të 
artit të fj alës, që përbën thelbin e humanizmit (për këtë shkak ajo u godit rëndë në 
këtë periudhë), nuk duhet harruar se është nëna ajo që na ka sjellë në jetë, na ka rritur 
me sakrifi ca e na ka duruar me gjithë të metat tona. Gjithçka ai ia dedikon asaj, dhe 
në aspektin psikoanalitik, këtë fi gurë. Dashuria dhe përkushtimi ndaj nënës është një 
mësim që duhet ushqyer vazhdimisht, i vlefshëm për të gjithë.
Kongoli na mëson se jeta është e shkurtër, prandaj sado e vështirë qoft ë ajo, kurrë 
nuk duhet të braktisen ëndrrat, pengjet e brendshme. Edhe pse e shkuara për të ka 
qenë me mjaft  tronditje, dhunë, deri në apati, për të mësimi më i vlefshëm është 
4  Si teknikë narrative është vënë re edhe nga studiuesi Agron Gashi: “Sidoqoft ë, portretizimi i saj 
ndjek një kronologji të dhënash për të dhe për veten. Kronosi jepet saktë nga ardhja e saj nëse deri te 
vdekja e saj. Shumë rrallë ndodh që autori - narrator të shkojë përtej kujtese. Edhe kur ne mendojmë 
se e ka tejkaluar atë, ajo është formë kallëzimi, dëshmi, qoft ë nga nëna, apo edhe kallëzime nga të 
tjerët, të cilët marrin statusin e personazheve dytësore.” Sipas: Gashi, Agron, Proza autobiografi ke 
bashkëkohore shqiptare (Poetika dhe modele), variant elektronik (doktoratura), Tiranë 2016, f. 145.
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durimi. Sepse individi i duruar fi ton një të ardhme më të paqtë, përmes tĳ  dhe 
përmes këmbënguljes për të dalë nga obskurantizmi i historisë. Braktisja e ëndrrës 
nënkupton humbje të idealeve, të luft ës ndaj sfi dave jetësore. Edhe pse Kongoli 
rikthehet vazhdimisht nga e shkuara kjo bëhet për të na transmetuar një ndjenjë 
optimizmi mbi arritjet e tĳ  të mëparshme, në një kohë durimi të konsiderueshëm, 
përpos faktit se koha është një armik i përbetuar i qenies njerëzore.
Ridvan Dibra, ndryshe nga Kadare dhe Kongoli, kërkon të kritikojë ashpër të 
shkuarën, si pasojë e faktorëve autobiografi kë që ndikuan në qëndrimin e tĳ . Ai 
shfrytëzon metaforikën e “gjumit” për të metaforizuar heshtjen e përgjithshme 
kolektive të njeriut nën diktaturë. Heshtje e cila nëse thyhet, sjell pasoja fatale për 
individin, të paharrueshme për gjithë jetën. Bëhet fj alë për, nëse do të shpreheshim 
me fj alët e Shekspirit, të shprehur nga Hamleti, një “gjumë-vdekje”. Dhe kur 
ballafaqohet me dashurinë, si forcë mbështetëse e humanitetit, krĳ ojnë një luft ë të 
thekshme antagoniste kundrejt njëra-tjetrës. Por kur e braktis dashurinë për hir të 
rrethanave, mbetet një peng që zgjon dhimbje. Prandaj lexuesi duhet të kuptojë 
pozitën e këtĳ  autori në mënyrën sesi vendos të mbajë qëndrim ndaj jetës, dellin e 
tĳ  antikonformist. Sepse për të vazhdon të rezistojë ideja se është vështirë të harrosh 
dhe për këtë nuk mund ta gjykojmë. 

Përmbyllje

Në këtë kumtesë të titulluar “Autobiografi a si tematikë e shkrimit dokumentar 
në letërsinë shqipe bashkëkohore (rasti I.Kadare, F. Kongoli dhe R. Dibra)”, jemi 
përpjekur të bëjmë një paraqitje sintetike të tematikës autobiografi ke në tipologjinë 
e shkrimit dokumentar, të lëvruar në letërsinë shqipe bashkëkohore, pas viteve ’90. 
Për këtë temë kemi ndjekur tre linja strategjike të cilat shenjojnë praninë e elementit 
autobiografi k, si pjesë përbërëse të hartimit të shkrimit autobiografi k, për të përzjerë 
të dhënat jetësore me stilin e shkrimit dokumentar (dokumentimi i fakteve). 
Në lidhje me këtë artikull duhet të themi se edhe elementi subjektiv është i përfshirë 
sepse kemi të bëjmë me tre jetë të ndryshme personalitetesh, të cilët synojnë përmes 
botimit të veprave të tyre autobiografi ke, të përcjellin mesazhe për lexuesit. Prandaj 
në kumtesë nuk synonim të listonim të dhënat faktike por të bënim një arsyetim 
logjik mbi këto çështje të rëndësishme, që kanë spikatur në publikimin e veprave 
përkatëse, si: drama e shkrimtarit në sfi dë me diktaturën; pengjet e së kaluarës si 
shenjë e shkrimit autobiografi k; refl ektimi mbi të shkuarën-mesazh mbi jetën. 
Nëpërmjet trajtimit të këtyre çështjeve kërkuam të vinim në dukje atributin e 
humanitetit në secilin prej këtyre personaliteteve, në ballafaqim me të shkuarën e 
tyre, si dhe vendosmërinë për ta kapërcyer atë. 
Gjithashtu kemi theksuar se shkrimi i tillë kërkon të dalë nga ft ohtësia e trajtimit 
të shkrimit dokumentar, për të vënë në funksion jo vetëm logjikën e arsyes, por 
edhe ndjenjën, për të nxitur edhe refl ektimin te lexuesi; kjo u vu re në të veprat e 
shqyrtuara, pasi thirrjet e tyre fokusoheshin në nxitjen e njerëzores dhe në kërkesën 
për t’u kuptuar nga lexuesi, në mosdhënien e gjykimeve a priori (të menjëhershme). 
Pikërisht aspekti subjektiv, ndjenja është shenjues i humanitetit do të japë një 
fi zionomi më të plotë të shkrimit autobiografi k. 
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Forcat lëvizëse dhe udhëheqësit e revolucionit demokratik

Leonard Taullahu

Abstrakt

Forca lëvizëse kryesore ishte fshatarësia, e mbështetur nga forcat e ushtrisë së 
rregullt dhe nga patriot. Në udhëheqje ishin intelektualë përparimtar Avni Rustemi, 
Luigj Gurakuqi, Fan Noli, patriot demokrat si Bajram Curri, Riza Cerova dhe shtresa 
e borgjezisë së vogël. Në vitet 1920-1924 në Shqipëri borgjezia nuk kishte mundur ta 
merrte pushtetin vetë, por e ndante atë feudalët gjatë këtyre viteve u ndanë haptazi 
në një anë forcat revolucionare dhe në anën tjetër forcat kundërrevolucionare të 
çifl igareve e feudalëve. Koha nxori dy fi gura që mëshironin vrullin luft arak të masave 
popullore: plaku i maleve Bajram Curri dhe udhëheqësi i djalërisë vlonjate, kryetari 
i shoqërisë “Bashkimi”, deputeti i malësorëve të Lumës, Avni Rustemi. Pikërisht ky 
gëzonte simpatinë e mbarë popullit, të djalërisë, të intelektualëve, të bujqve dhe të 
malësorëve. Mirëpo Avniu, shprehësi i aspiratave të popullit vritet më 20 prill 1924. 
Gazeta “Populli” në Vlorë më 24 prill 1924 do të shkruante se Avni Rustemi vritet e 
zhduket që të vritet e të zhduket i tërë një popull. Avni Rustemi qëllohet e goditet 
që të mbytet e të pushohet e tërë një ide. Vrasja e Avni Rustemit ishte sinjali për 
shpërthimin e vrullit luft arak të popullit shqiptar. Vrasja e Avniut u shndërrua në një 
hallkë kthese të lëvizjes demokratike. Asamblistët e opozitës, që erdhën në Vlorë për 
nder të Avni Rustemit, vendosën të mos ktheheshin më në Tiranë, me këta u bashkua 
edhe një pjesë e deputetëve që kishin mbajtur deri atëherë qëndrim të lëkundur, 
madje edhe disa pasues të Ahmet Zogut.
Asamblistët i përcollën Këshillit të Lartë mesazhe, ku akuzonin qeverinë e cila 
nuk po kapte e dënuar vrasësit e A. Rustemit, si dhe kishte Ceno bej Kryeziun nga 
Gjakova të vendosej në Krumë duke luft uar kundërshtarët e qeverisë Bajram Currin 
me shokë. Ndaj në formë ultimative kërkonin që qeveria e Vërlacit të largohej. 
Ministrat demokratë Luigj Garakuqi e dr. Fahri Rushiti dhanë dorëheqjen ndërsa 
u paralizua veprimtaria e Këshillit të Lartë, ku Çoba dha dorëheqjen dhe Sotir Peci, 
pas varrimit të A. Rustemit u bashkua me asamblistët opozitarë. Qeveria e Shefqet 
Vërlacit në fund të majit dha dorëheqjen. Iljaz bej Vrioni për qeverinë e re nuk ngjalli 
besim në forcat opozitare demokratike, të cilët tashmë kishin në krahinat e tyre për 
organizimin e kryengritjes. Rrethet demokratike shqetësoheshin për një konfl ikt të 
brendshëm të armatosur do u jepte shkak fqinje ballkanikë për ndërhyrje. Konfl ikti 
me Jugosllavinë për Shën Naumit e të Vermoshit dhe me Greqinë për fshatrat rreth 
liqenit të Prespës ishin në tryezat e bisedimeve. Lëvizja demokratike ishte lidhur 
me Komitetin e “Mbrojtjes Kombëtare të Kosovës” dhe me drejtuesit në Shqipëri, 
kundër të cilëve luft onte Beogradi.

Rreth organizimit ushtarak i kryengritësve

Të dy palët kundërshtarë po shkonin konfl ikti të armatosur. Kështu forcat demokratike po 
përgatiteshin dhe organizoheshin për luft ë. Forcat demokratike tërhoqën pjesën më të madhe 
të ushtrisë. Udhëheqësi i opozitës F. Nolin mori veprimin e guximshëm, të hidheshin në 
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kryengritje.( Histori e  Shqipërisë  ASHSH  f.  227) Garnizo ni i Shkodrës më 16 maj, me 
komandant nënkolonel Rexhep Shalën, u ngrit kundër qeverisë. Garnizoni ushtarak 
i Përmetit pas disa ditësh, i komanduar nga nënkolonel Kasëm Qafëzezi u lidh me 
kryengritësit. Ndërsa në verilindje të vendit forcat ushtarake nuk po bashkëpunonin 
më me organet e pushtetit vendor. Bajram Curri me luft ëtarët e tĳ  që vepronte i 
ishte kundërvënë pushtetit vendor. Xhandarmëria vendore në Vlorë nuk zbatoi 
urdhrin e prefektit për të hapur zjarr kundër një demonstrate me 400 të rinj, që ishin 
për kryengritje të armatosur. Demonstruesit formua një batalion me vullnetarë të 
organizatës “Bashkimi”.  Drejtimin e kryengritjes e mori komision administrativ 
i përkohshëm, me kryetar F. Nolin. Komisioni ngarkoi udhëheqës të veprimeve 
ushtarake në prefekturat e Kosovës e të Dibrës Bajram Currin, për Shkodrën Rexhep 
Shalën dhe për Shqipërinë e Jugut Kasem Qafëzezin. Komision përbëhej nga katër 
veta, ndërsa asambliste morë atributet e një qeverie, ku F. Noli ishte kryetar dhe 
drejtonte edhe punët e jashtme, Sulejman Delvina punët e brendshme, Kost Paft ali 
botore dhe Mustafa Tragjasi çështjet fi nanciare. Komisioni u kërkoi prefekturave dhe 
përfaqësive diplomatike shqiptare jashtë vendit për të mbajtur lidhje vetëm me të. F. Noli 
për të mënjanuar ndonjë ndërhyrje të fqinjëve, i kërkoi qeverisë italiane, më 26 maj 1924, 
nëpërmjet përfaqësuesit të saj diplomatik, që t’u tërhiqte vëmendjen Beogradit e Athinës të 
mos përziheshin në punët e brendshme të Shqipërisë, në rast të ndonjë kryengritjeje, të afërt 
e të sigurt.( Histori e  Shqipërisë  II ASHSH).   

Forcat kundërshtare dhe përfaqësuesi Britanik

Forcat kundërshtare me Shefqet Vërlacit, Vrioni e asamblistët, morën masat për të 
kundërvepruar. Pasi nuk përçanë forcat opozitare dhe pjesa më e madhe e ushtrisë 
ishte bashkuar me opozitën, kërkuan mobilizimin e rezervistëve. Këshilli i Lartë 
i cunguar nuk nënshkroi dekretin për mobilizim. Qeveria rekrutoi njerëz me 
pagesë, në prefekturat e Dibrës, të Elbasanit e të Durrësit, duke vendosur përballë 
kryengritësve rreth 4 mĳ ë veta. Qeveria dhe pasuesit Ahmet Zogun, e shihnin si 
“shpëtimtarin” e situatës. Zogu u emërua komandant i operacionit, pa pasur dekretin 
e Këshillit të Lartë, siç parashikohej në legjislacionin e kohës. Në vend u shpall 
gjendja e shtetrrethimit. Nga përgatitjet e forcave të brendshme për ballafaqim, u 
vunë në lëvizje dhe diplomatët e huaj në Tiranë, me shumë përfaqësuesit e fuqive 
që kishin interesa politike dhe ekonomike. Përfaqësuesi i Britanisë së Madhe nxiti 
forcat qeveritare për qëndresë, pasi ardhja në fuqi e një qeverie me forca demokratike 
do krĳ onte probleme në dëm të interesave të vendit që përfaqësonte, sidomos në 
çështjen e koncesioneve, sigurimin e të cilave ai e shikonte me forcimin e pozitave 
politike të Ahmet Zogut.

Zhvillimi i kryengritjes dhe fi torja

Kryengritja e armatosur fi lloi më 24 maj 1924 me marrjen e Krumës nga forcat 
kryengritëse të Bajram Currit, të cilët shkonin deri në 2.000 luft ëtarë. Kruma ishte 
qendra e prefekturës së Kosovës dhe përfshinte Tropojën, Kukësin e Hasin. Toger 
Muharrem Bajraktarit me forcat qeveritare dhe Ceno bej Kryeziut, nuk bënë ndonjë 
qëndresë. Kryengritësit u ndeshën me forcat kundërshtare tashmë të përqendruara 
në Bicaj, në Bytyç e në Kalanë e Dodës, ku i shpërndanë dhe vĳ uan marshimin 
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luft arak në drejtim të Dibrës e të Matit. Në fund të majit lëvizën garnizonet 
ushtarake në Shkodër, Përmet, si dhe forcat e Vlorës. Pas një qëndrese të forcave 
të xhandarmërisë, të komanduara nga kapiten Ferit Frashëri, Shkodra u mor 
nga kryengritësit. Me marrjen e Shkodrës, kryengritësit u drejtuan në Lezhës, ku 
qeveria kishte forcat e drejtuara nga Abas Kupit e major Leon Gjilardit me origjine 
hungareze. Fronti i Jugut, garnizoni i Përmetit, me vullnetarët e Skraparit të udhëhequr 
nga Riza Cerova, u drejtuan në Berat. ( Noli,  Vepra 5).Aty ishin përqendruar forca të 
komanduara nga kapitenët Selahedin Blloshmi e Veiz Sevrani. Në fund të dy ditëve 
luft imesh më 3 qershor qyteti i Beratit ishte i kryengritësve. Kryengritësit e Vlorës 
me batalionin “Bashkimit”, hynë në Fier, ku larguan forcat e Osman Gazepit në 
Mbrostar, në Ardenicë, në Libofshë e në Divjakë, dhe u drejtuan në Lushnje, ku u 
bashkuan me forcat e Beratit. Më 5 qershor ra edhe Peshkopia. Ahmet Zogu për të 
ndaluar kryengritësit që po marshonin drejt kryeqytetit, urdhëroi zënien e brigjeve 
të Shkumbinit, të mbronin Lezhën dhe të ruanin grykat e maleve në lindje të Tiranës. 
Këto masa nuk dhanë ndonjë përfundim të dukshëm. Forcat kryengritëse marshuan 
dhe shumica e tyre e, më 10 qershor hyri në Tiranë. Kryengritja kishte triumfuar. 
Në luft imeve nga të dyja palët u plagosën ose u vranë, sipas të dhënave të kohës, 
rreth 200 veta. Udhëheqësit e forcave qeveritare Ahmet Zogu, Shefqet Verlaci, lljaz 
Vrioni, Myfi t Libohova, Koço Kota, Abdurahman Krosi, Mustafa Aranitasi (ministër i 
Luft ës) dhe Banush Hamdiu (komandant i përgjithshëm i xhandarmërisë) emigruan 
në Greqi, Itali dhe në Jugosllavi. Këta e dinin që ishin përgjegjës kryesorë dhe u 
larguan t’i shpëtonin përgjegjësisë, gjithashtu mendonin për të riorganizuar forcat 
dhe për të rimarrë pushtetin.
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Rilindja kombetare shqiptare (1831-1912)

Vitore Zemblaku

Abstrakt

Kjo analizë historike përfshin periudhën historike prej vitit 1800 deri më 1912. 
Kjo periudhë karakterizohet nga fenomene të reja jetën ekonomike-shoqërore dhe 
politike-kulturale të vendit tonë. Menjëherë ky datim nis me lindjen e një lëvizje 
të re politike, kulturore, dhe sociale që njihet me konceptin Rilindje. Rilindja 
lidhet me rrënjët e saj të thella historike dhe vihet në dukje fakti që ajo lindi në një 
truall të përgatitur nga luft a e pamposhtur shekullore e popullit shqiptar kundër 
sundimtarëve turq. përpjekja për ta periodizuar këtë periudhë historie mbështetet në 
studimin e ligjeve të përgjithshme të zhvillimit shoqëror dhe të zhvillimit të ligjeve 
specifi ke të popullit shqiptar.
Rilindja Kombëtare Shqiptare është zhvilluar në katër etapa kryesore: Etapa e parë 
përfshin vitet ’30-’70 të shek.XIX, pra vitet 1839-1875. Etapa e dytë përfshin vitet 
1878-1881. Etapa e tretë përfshin vitet 1881-1908. 
—Etapa e katërt përfshin vitet 1908-1912. Në realizimin e këtĳ  analizimi historik 
u orientuam në analizën e disa teksteve të ndryshëm historikë.masave popullore 
kundër reformave centralizuese turke. Formohet si lëvizje politike shoqërore dhe 
kulturore në shekullin e XIX dhe sidomos në gjysmën e dytë të atĳ  shekulli, si pasojë 
e ndryshimeve ekonomiko-shoqërore, e lindjes së elementëve kapitaliste që çuan 
në formimin e kombit dhe të lëvizjes nacionaleborgjeze në Shqipëri. Kjo lëvizje 
ndryshon nga lëvizjet e mëparshme kundër zgjedhës së huaj, ajo shpinte në
çlirimin e vendit dhe në formimin e një shteti të bashkuar kombëtar, në vendosjen e 
rendit borgjez dhe në zhvillimin e një kulture përparimtare mbi bazën e zhvillimit 
të gjuhës kombëtare. Qysh në fi llimet e Rilindjes shqiptare luft a për shkrimin dhe 
shkollën shqipe shndërrohet në një pjesë përbërse të programit politik të rilindasve, 
të luft ës së tyre për autonominë dhe lirinë e popullit dhe përshkon si një fi ll i kuq 
ngjarjet më të rëndësishme të lëvizjes kombëtare shqiptare, që nga koha e veprimtarisë 
së N.Veqilhaxhit dhe gjer në kryengritjet e viteve 1910-1912 dhe shpalljen e pavarsisë 
së Shqiprisë.
Rilindja Kombëtare Shqiptare është zhvilluar në katër etapa kryesore: — Etapa e 
parë përfshin vitet ’30-’70 të shek.XIX, pra vitet 1839- 1875. Në këtë fazë u zhvilluan 
një varg kryengritjesh të mëdha popullore kundër shtimit të shtypjes kombëtare 
që solli me vete politika centraliste e Turqisë, Tanzimati. U formulua kërkesa për 
autonomi, e cila u pasua nga një kryengritje në tjetrën. Rilindasit e parë formuluan 
idetë për shkollën, për gjuhën dhe kulturën shqipe. Etapa e dytë përfshin vitet 1878-
1881, atëherë kur, në kushtet e krizës lindore, një element i rëndësishëm i së cilës 
ishte edhe lëvizja shqiptare, ç’faqet rreziku i copëtimit të tokave shqiptare nga shtetet 
fqinje të Ballkanit, të përkrahura nga fuqitë e mëdha, rrezik që aktivizoi më gjerësisht 
në lëvizjen kombëtare rrethet borgjeze e çifl igare të vendit.
Në këtë fazë lëvizja kombëtare shqiptare del hapur me programin e saj autonomist 
dhe krĳ on organin udhëheqës të saj, Lidhjen e Prizrenit, që luft on kundër synimeve 
ekspansioniste të monarkive fqinje.
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Etapa e tretë përfshin vitet 1881-1908. Ajo fi llon me shtypjen e Lidhjes Shqiptare të 
Prizrenit dhe përfundon me fi toren e Revolucionit Xhonturk. Është faza e zbaticës 
së lëvizjes së armatosur në shkallë kombëtare dhe e luft ës së gjithanshme në fushën 
ideologjike e kulturale. Në këtë periudhë hapet “Mësonjëtorja” dhe shumë shkolla të 
tjera shqipe në Shqipëri. Etapa e katërt përfshin vitet 1908-1912. Ajo hapet me fi toren 
e Revolucionit Xhonturk dhe mbyllet me shpalljen e Pavarësisë, më 28 nëntor 1912. 
Kjo është faza e kryengritjeve të mëdha shqiptare kundër sundimit turk. Pati një 
rritje të vrullshme të lëvizjes politike-kulturore

Platforma e rilindjes kombëtare shqiptare 

Gjatë Rilindjes Kombëtare Shqiptare u formuan rryma të ndryshme me karakter 
të thellë përparimtar dhe me karakter konservator. Elementët më të përparuar dhe 
më të vendosur, të dalë nga borgjezia, formuluan platformën e Rilindjes. Kërkesat 
kombëtare pësuan një evolucion të vazhdueshëm. Ato herë ishin të pjesshme dhe 
herë të plota, herë të moderuara e herë radikale, herë vetëm ekonomike ose vetëm 
kulturore dhe në shumicën e rasteve politike, ekonomike e kulturore. Në themel të 
platformës qëndronin dy ide të mëdha: ideja e autonomisë dhe e pavarësisë, dhe 
ajo e ruajtjes së tërësisë territoriale të tokave shqiptare. Ideja e autonomisë fi lloi në 
krahinat malore ku nuk hyri sistemi i timarit dhe u ngrit në një shkallë më të lartë 
gjatë pashallëqeve shqiptare.
Gjatë Rilindjes Kombëtare Shqiptare u formuan rryma të ndryshme me karakter 
të thellë përparimtar dhe me karakter konservator. Elementët më të përparuar dhe 
më të vendosur, të dalë nga borgjezia, formuluan platformën e Rilindjes. Kërkesat 
kombëtare pësuan një evolucion të vazhdueshëm. Ato herë ishin të pjesshme dhe 
herë të plota, herë të moderuara e herë radikale, herë vetëm ekonomike ose vetëm 
kulturore dhe në shumicën e rasteve politike, ekonomike e kulturore. Në themel të 
platformës qëndronin dy ide të mëdha: ideja e autonomisë dhe e pavarësisë, dhe 
ajo e ruajtjes së tërësisë territoriale të tokave shqiptare. Ideja e autonomisë fi lloi 
në krahinat malore ku nuk hyri sistemi i timarit dhe u ngrit në një shkallë më të 
lartë gjatë pashallëqeve shqiptare. Me shembjen e pashallëqeve shqiptare nisi një 
periudhë e re që njihet me emrin Rilindje Kombëtare Shqiptare (1831- 1912). Rilindja 
Kombëtare Shqipatre është një lëvizje politike, sociale dhe kulturore. Ajo synonte 
formimin e një shteti të pavarur kombëtar. U quajt kështu për nder të atyre njerëzve 
që u përpoqën me pushkë e penë për rilindjen e kombit shqiptar, për t’u kthyer 
lavdinë si në kohën e Skënderbeut. Rilindja, si lëvizje e gjerë popullore kundër 
zgjedhës së huaj për çlirimin kombëtar lidhet me rrënjët e saj të thella historike dhe 
vihet në dukje fakti që ajo lindi në një truall të përgatitur nga luft a e pamposhtur 
shekullore e popullit shqiptar kundër sundimtarëve turq, dhe në mënyrë të veçantë 
nga lëvizja e gjerë e lëvizja kombëtare shqiptare në vitet 1839-1875 — 1. Gjendja e 
Shqipërisë pas rënies së pashallëqeve shqiptare — Dyzet vitet e parë të shekullit të 
XIX shënojnë për Shqipërinë një periudhë kalimtare, në të cilën vendi po pësonte 
një varg ndryshimesh në fushën politike, ekonomike dhe shoqërore. Masat kryesore 
që ndërmori Perandoria Osmane në Shqipëri i përkisnin administratës së vendit. 
Porta e lartë ia kishte arritur qëllimit të mposhte dy pashallëqet e mëdha shqiptare, 
atë të Ali Pashë Tepelenës dhe atë të Bushatllinjve. Tani asaj iu hap rruga për të 
përforcuar sundimin e vet mbi tokat shqiptare. Suprimimi i sistemit feudal-ushtarak 
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1831- 1834, i dha Portës mundësinë të niste edhe në Shqipëri ngritjen e administratës 
centraliste, të varur nga Stambolli. Porta nisi të zëvendësonte feudalët shqiptarë me 
funksionarë të huaj. Stambolli mori masa që me ndarjen e re administrative të vitit 
1836, sanxhaqet shqiptare të mos formonin një ejalet më vehte, të mos përfshiheshin 
qoft ë edhe sëbashku me sanxhaqe jo shqiptare. Krahinat e Shqipërisë së jugut, me 
përjashtim të Korçës e Pogradecit, u lidhën me një elajet që e kishte qendrën në Janinë. 
Shqipëria e veriut, lindore, dhe e mesme, u bashkuan me sanxhaqe të populluara 
nga bullgarë e serbë, të cilët në elajetin e Rumelisë përbënin shumicën me qendër 
Manastirin. Pushteti i ri qëndror mbeti për një kohë vetëm sa për emër dhe duhej të 
pajtohej me administrimin autonom në bazë të kanuneve dhe priviligjeve të vjetra. 
Marrëdhëniet ekonomike dhe shoqërore u gërshetuan me elemente të vjetra. Porta e 
lartë nuk mundi ta ndryshojë në thelb strukturën ekonomike e shoqërore të vendit.
“Tanzimati dhe kryengritjet kundër zbatimit të tĳ  në Shqipëri — Prapambetja 
ekonomikeshoqërore e Perandorisë feudale Otomane në një kohë kur në vendet 
e Evropës Perëndimore po zhvillohej revolucioni industrial, si dhe kryengritjet e 
vazhdueshme të popujve të nënshtruar, e dobësuan Turqinë. U bënë përpjekje për 
rimëkëmbjen e perandorisë. Në nje gjendje të vështirë tëbrendshme e të jashtme, veziri 
i madh Mustafa Reshit Pasha, për të zbutur marrëdhëniet eacaruara me popullsitë e 
krishtere të perandorisë dhe për të shpëtuar nga ndërhyrjet e Rusisë, inxitur edhe nga 
Anglia dha Franca të cilat kërkonin një Turqi më të konsoliduar, hartoi njëprojekt, 
sipas të cilit do të rregullohej jeta e perandorisë. Me këtë hapej periudha e reformave 
qënjihet me emrin turko-arab Tanzimat (rend, rregull, reforma). Dekreti premtonte: 
garanci për jetën, nderin, pasurinë dhe besimin e gjithë shtetasve pa dallim feje; 
rimëkëmbjen e autoritetitshtetëror me anë të centralizimit burokratik të administratës 
sipas shembullit të shteteve evropiane, zhdukjen e partikularizmit, arbitraritetit dhe 
korrupsionit; centralizimin e administratës fi nanciare, duke riorganizuar sistemin 
fi skal, duke ndarë në mënyrën më të mire barrën e taksave dhe duke hequr iltizamin; 
dhe organizimin e ushtrisë në bazë të rekrutimit të detyrueshëm e të përgjithshëm pa 
shpërblim. Në bazë të këtyre parimeve, më 1840 u bë reforma fi skale, sipas së cilës u 
krĳ ua një aparat nëpunësish të posaçëm për vjeljen e drejtpërdrejt të taksave. 
Reforma e Tanzimatit u përqëndrua edhe në Shqipëri. Në Shqipëri baza shoqërore e 
reformave të Tanzimatit qe shumë e ngushtë. Tanzimatin e përkrahu aktivisht vetëm 
një pjesë e feudalëve shqiptarë, çifl igarët që merreshin me spekullime dhe furnizime 
për shtetin, si dhe ata spahinj që kishin hyrë në radhët e aparatit të ri shtetëror. Të 
tillë feudalë ishin Vrionasit, Toptanasit, etj., të cilët u bënë një mbështetje e qeverisë 
turke në Shqipëri. Brenda një kohe të shkurtër ata arritën të ngriheshin në shkallën 
e familjeve feudale çifl igare më të mëdha, jo vetëm të Shqipërisë, por edhe të 
Gadishullit Ballkanik. 
— Elementët borgjezë shqiptarë u drejtuan kundër Turqisë atëherë kur, u bë e qartë 
se ç’pasoja katastrofale sillte për vendin Tanzimati. Masat fshatare të Shqipërisë, 
veçanërisht malësorët, si dhe zejtarët e vegjëlia e qyteteve, mbajtën një qëndrim të 
rreptë armiqësor ndaj Tanzimatit.
Premtimet për sigurimin e qetësisë dhe të rregullit ishin një perspektivë e largët, 
ndërsa mbi kurrizin e tyre ata ndjenë pasojën e drejtpërdrejtë të zbatimit të reformave, 
shtimin e barrës së taksve. Gjendja materiale e popullsisë pësoi një keqësim të 
ndjeshëm. Një plagë e madhe për masat e popullsisë u bë shërbimi ushtarak i 
detyrueshëm, nizami. Një shërbim i tillë kishte pasoja katastrofale në veçanti për 



238 

fshatarët, të cilët i detyronin të braktisnin ekonomitë e tyre. Një pjesë e madhe e të 
rekrutuarve vdisnin rrugëve më tepër nga abuzimet e intendentëve, nga mungesa 
e ushqimit, veshmbathjes, dhe epidemitë. Masat popullore të vendit u ngritën 
me armë në dorë kundër zbatimit të reformave, të zhytura në një prapambetje të 
madhe politike e kulturale nuk arritën të formulonin kërkesa të shprehura për një 
ndryshim rrënjësor të gjendjes, për zëvendësimin e regjimit feudal me një regjim 
më të përparuar për zhdukjen e sundimit turk në Shqipëri dhe formimin e një shteti 
kombëtar shqiptar. Në disa raste në krye të lëvizjeve fshatare u vunë feudalë, të cilët 
reformat i kishin zhveshur nga privilegjet e mëparshme. Këto lëvizje shënojnë një 
etapë të re në luft ën e popullit shqiptar kundër pushtimit të huaj. Ato janë pjesë e 
luft ës kundër grabitjes, shkatërrimit të forcave prodhuese dhe varfërimit.
Drejtuesit e kryengritjeve të viteve ’30 të shek.XIX — Reformat centralizuese-
tanzimatiste të viteve ’30-’70 të shek. XIX u bënë shkaku i një varg kryengritjesh 
të armatosura. Sami Frashëri i quajti reformat një pushtim të ri të Shqipërisë. — 
Rritja e dhunës osmane dhe mohimi i të drejtave kombëtare u shoqëruan nga 
një sërë kryengritjesh lokale e ndërkrahinore. Kryengritjet ishin vullnetare. Ato 
udhëhiqeshin nga udhëheqës pak të njohur. Një nga udhëheqësit e kryengritjeve 
të armatosura ishte Tafi l Buzi (?-1866). — Në vitin 1833, kryengritësit e Shqipërisë 
së Jugut e thirrën atë të drejtonte veprimet ushtarake dhe të siguronte lidhjet me 
Mehmet Aliun e Egjiptit. Në qytetin e Beratit ai formoi një beslidhje antiosmane. 
Në vitin 1847 u bashkua një kryengritje përkrah Zenel Gjolekës dhe Rrapo Hekalit. 
Pas disfatës së saj, pranoi amnistinë e sulltanit dhe u bë qeveritar i Stambollit. — 
Hamza Kazazi (?-1859) ishte mëndafshpunues, përfaqësues i borgjezisë shkodrane, 
arriti të bëhej komandant i rojës ushtarake të qytetit. Me shkarkimin e tĳ , në kuadrin 
e reformave centralizuese, u hodh në krahun e të pakënaqurve. Aft ësitë organizative 
dhe ushtarake e nxorrën në krye të Këshillit të Përkohshëm që drejtonte kryengritjen 
e vitit 1835, që bashkëkohësit e quajtën revolucion. — Alush bej Frakulla (?-1837) 
ishte udhëheqës i dy kryengritjeve fshatare kundërosmane në krahinën e Myzeqesë, 
vuri dorë mbi çifl igjet shtetërore, mblodhi një kuvend dhe vendosi që krahina të 
qeverisej nga kryepleqtë vendas, të cilët do të mbanin lidhje me pushtetin qëndror. — 
Dervish Cara udhëhoqi kryengritjen e Kosovës dhe të  Maqedonisë Perëndimore në 
vitin 1844. Nën drejtimin e tĳ  u çlirua Prishtina, Shkupi dhe Tetova. Si më e madhja 
në Kosovë detyroi sulltanin të dërgonte forca të shumta. Shumë udhëheqës u kapën 
dhe u dërguan në Stamboll. Aty iu organizua një gjyq. Qëndrimi burrëror i tĳ  bëri 
një përshtypje të madhe në shtypin evropian të kohës. — Zenel Gjoleka (?-1852), 
udhëheqës në lëvizjen fshatare në Shqipërinë e Jugut në vitet ’30-’40 të shek. XIX. Në 
Kuvendin e Mesaplikut (1847) u zgjodh kryetar i Lidhjes Kombëtare dhe komandant 
i forcave kryengritëse.
Ai udhëhoqi trimërisht kryengritësit në zonën ndërmjet Kurveleshit, Delvinës, 
Çamërisë, Gjirokastrës dhe Vlorës. Me shtypjen e kryengritjes Zenel Gjoleka 
u kap tradhtisht dhe u internua ne vende të ndryshme të Anadollit. — Rrapo 
Hekali (?-1847) udhëheqës tjetër i kryengritjes së vitit 1847 në Shqipërinë e Jugut. 
Me shpërthimin e kryengritjes nga Zenel Gjoleka, ai e shtriu kryengritjen edhe në 
krahinën e Mallakastrës. Drejtoi luft imet në fshatin Greshicë dhe ato për çlirimin e 
qytetit të Beratit. Me shtypjen e kryengritjes Rrapo Hekali u kap rob nga një ushtri 
e madhe. Ai mbajti një qëndrim burrëror para kryekomandantit të Rumelisë, duke 
deklaruar se luft onte për fakirfukaranë.
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Gjatë viteve 1881-1912, autonomia e kërkuar është konceptuar në tri forma — 1.Si 
një autonomi
kulturore, që nënkuptonte lejimin e mësimit të gjuhës shqipe në shkollat turke, 
përhapjen e arsimit në gjuhën amtare, përdorimin e kësaj gjuhe në shërbesat fetare, 
lirinë e të gjitha feve dhe moslejimin e përzierjes së tyre në çështjet shtetërore, 
përdorimin e alfabetit latin në gjuhën shqipe. 2.Si një autonomi provinciale me 
administratë shqiptare me nëpunës të zgjedhur nga myslimanë dhe të krishterë, me 
të drejta vetëqeverisjeje dhe në gjyqe, me ushtri kombëtare, zgjedhje të organeve 
të administratës, zhvillimin e arsimit dhe të kulturës shqiptare, të drejta për të 
shpenzuar të ardhurat kryesisht për nevojat e vendit..Si një autonomi shtetërore me
administratë, parlament dhe me qeveri shqiptare të lidhura me shtetin osman për 
punët e jashtme dhe të luft ës, me të drejtën për të pasur ushtrinë dhe fl amurin e 
saj kombëtar, me gjuhë zyrtare shqipen. Duke parë se Shqipëria e dobët e pavarur 
do të binte nën kthetrat e shteteve fqinje, disa rilindës të tjerë ishin për krĳ imin e 
një shteti dualist shqiptaro-grek, i ngjashëm me shtetin austro-hungarez. Kjo rrymë 
mbështetej në teorinë pellazgjike. Sipas saj, jo vetëm shqiptarët, por edhe grekët ishin 
pasardhës të pellazgëve. Kërkesa për krĳ imin e një province autonome shqiptare 
mbizotëronte mbi të tjerat.

Lëvizja kombëtare shqiptare në vitet 1839-1875 

Gjendja e Shqipërisë pas rënies së pashallëqeve shqiptare Dyzet vitet e parë të 
shekullit të XIX shënojnë për Shqipërinë një periudhë kalimtare, në të cilën vendi po 
pësonte një varg ndryshimesh në fushën politike, ekonomike dhe shoqërore. Masat 
kryesore që ndërmori Perandoria Osmane në Shqipëri i përkisnin administratës së 
vendit. Porta e lartë ia kishte arritur qëllimit të mposhte dy pashallëqet e mëdha 
shqiptare, atë të Ali Pashë Tepelenës dhe atë të Bushatllinjve. Tani asaj iu hap rruga 
për të përforcuar sundimin e vet mbi tokat shqiptare. Suprimimi i sistemit feudal-
ushtarak 1831- 1834, i dha Portës mundësinë të niste edhe në Shqipëri ngritjen e 
administratës centraliste, të varur nga Stambolli. Porta nisi të zëvendësonte feudalët 
shqiptarë me funksionarë të huaj.
Stambolli mori masa që me ndarjen e re administrative të vitit 1836, sanxhaqet 
shqiptare të mos formonin një ejalet më vete, të mos përfshiheshin qoft ë edhe 
sëbashku me sanxhaqe jo shqiptare.
Krahinat e Shqipërisë së jugut, me përjashtim të Korçës e Pogradecit, u lidhën me 
një elajet që e kishte qendrën në Janinë. Shqipëria e veriut, lindore, dhe e mesme, 
u bashkuan me sanxhaqe të populluara nga bullgarë e serbë, të cilët në elajetin e 
Rumelisë përbënin shumicën me qendër Manastirin. Pushteti i ri qëndror mbeti 
për një kohë vetëm sa për emër dhe duhej të pajtohej me administrimin autonom 
në bazë të kanuneve dhe priviligjeve të vjetra. Marrëdhëniet ekonomike dhe 
shoqërore u gërshetuan me elemente të vjetra. Porta e lartë nuk mundi ta ndryshojë 
në thelb strukturën ekonomike e shoqërore të vendit. Hamza Kazazi (?-1859) ishte 
mëndafshpunues, përfaqësues i borgjezisë shkodrane, arriti të bëhej komandant i 
rojës ushtarake të qytetit. Me shkarkimin e tĳ , në kuadrin e reformave centralizuese, 
u hodh në krahun e të pakënaqurve.
Aft ësitë organizative dhe ushtarake e nxorrën në krye të Këshillit të Përkohshëm 
që drejtonte kryengritjen e vitit 1835, që bashkëkohësit e quajtën revolucion. Alush 
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bej Frakulla (?-1837) ishte udhëheqës i dy kryengritjeve fshatare kundërosmane në 
krahinën e Myzeqesë, vuri dorë mbi çifl igjet shtetërore, mblodhi një kuvend dhe 
vendosi që krahina të qeverisej nga kryepleqtë vendas, të cilët do të mbanin lidhje 
me pushtetin qëndror.
Dervish Cara udhëhoqi kryengritjen e Kosovës dhe të Maqedonisë Perëndimore në 
vitin 1844.
Nën drejtimin e tĳ  u çlirua Prishtina, Shkupi dhe Tetova. Zenel Gjoleka (?-1852), 
udhëheqës në lëvizjen fshatare në Shqipërinë e Jugut në vitet ’30-’40 të shek. XIX. Në 
Kuvendin e Mesaplikut (1847) u zgjodh kryetar i Lidhjes Kombëtare dhe komandant 
i forcave kryengritëseRrapo Hekali (?-1847) udhëheqës tjetër i kryengritjes së vitit 
1847 në Shqipërinë e Jugut. Me shpërthimin e kryengritjes nga Zenel Gjoleka, ai 
e shtriu kryengritjen edhe në krahinën e Mallakastrës. Drejtoi luft imet në fshatin 
Greshicë dhe ato për çlirimin e qytetit të Beratit. Me shtypjen e kryengritjes Rrapo 
Hekali u kap rob nga një ushtri e madhe. Ai mbajti një qëndrim burrëror para 
kryekomandantit të Rumelisë, duke deklaruar se luft onte për fakirfukaranë.

Lidhja e popullit shqiptar kundër copëtimit të shqipërise dhe për
Autonomi në vitet 1875-1881 

1.Kriza Lindore dhe Lëvizja Kombëtare Shqiptare Para se të shfaqej Kriza Lindore e 
viteve 70 shtetet fqinje ballkanike, Serbia, Mali i Zi dhe Greqia, synonin, mbi bazën 
e platformave politike, shoviniste, të rrëmbenin trojet shqiptare. Greqia (1844) sajoi 
programin e quajtur “Ideja e madhe” (Megali Idea), për të krĳ uar një shtet të madh 
helenik, duke futur në të Shqipërinë e Jugut deri në Shkumbin. “Megali idea” greke 
mbeshtetej nga Patrikana ortodokse e Stambollit.
2.Kongresi i Berlinit dhe Lidhja e Prizrenit Vendimet e Traktatit të Shën Stefanit u 
kundërshtuan jo vetëm nga shqiptarët, por edhe nga Fuqitë e Mëdha, të cilat nuk 
mund të lejonin fuqizimin e Rusisë në Ballkan. Ndaj, ato vendosën të mos e njihnin 
Traktatin dhe ta ribënin atë në Kongresin e Berlinit 13 qershor 1878. Në të morën 
pjesë 6 fuqitë e mëdha. Traktati i Berlinit, i nënshruar më 13 korrik, i njohu Bullgarisë 
autonominë nën sovranitetin e sulltanit, por trualli i saj kufi zohej tani nga Danubi 
dhe vargmalet e Ballkanit. Ai duke marrë nëpër këmbë parimin e vetëvendosjes së 
kombësive, e ruajti sundimin e kalbur otoman në një pjesë të Gadishullit Bllkanik 
dhe u dha, nga ana tjetër, fi timin kryesor fuqive të mëdha si Austro-Hungarisë dhe 
Anglisë. Më 10 qershor, me nismën e Komitetit të Stambollit dhe Abdyl Frashërit, 
thirrën në Prizren një kuvend, i cili vendosi formimin e Lidhjes mbarëshqiptare të 
Prizrenit. Rreth Lidhjes u bashkuan të gjitha krahinat rreth 40 degëve, të ngritura 
nëpër krahinat shqiptare nga veriu në jug.
Organi më i lartë i Lidhjes së Prizrenit ishte këshilli qëndror, me kryetar Iliaz Pashë 
Dibrën, dhe me anëtarë të komunitetit drejtues siç ishte: Ali Pshë Gucia, Sheh Mustafa 
Tetova, myderiz Omer Efendiu nga Prizreni, Sulejman Vokshi nga GjakovProgrami 
i Lidhjes Shqiptare të Prizrenit: Të kërkohet një administrate autonome (e veçantë) 
nën emrin “Vilajetet e Bashkuara” me qendër Manastirin. Të caktohet si kryetar i 
përkohshëm i vilajeteve Gazi Ahmet Muhtar pasha. 
3. Për përhapjen e synimeve të pavarsisë (autonomisë), në qendrat e mëdha, si 
Manastiri, Shkupi, Prishtina të bëhet një organizim nën emrin “Këshilli i Lidhjes”. 
4. E dhjeta dhe vergjia të mblidhen në emër të vilajeteve të bashkuara, duke bërë dhe 
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organizimin e xhandarmërisë. 
5. Të ngrihet ushtria e milicia. Qeveria e Përkohshme e Lidhjes së Prizrenit — Gjatë 
viteve të Lëvizjes së Prizrenit Lëvizja Kombëtare Shqipëtare nuk u shpreh vetëm 
me luft ën e përditshme politike, diplomatike e ushtarake për mbrojtjen e tërësisë 
tokësore të atdheut dhe për formimin e shtetit kombëtar shqiptar. Ajo u shfaq në 
të njëjtën kohe edhe me zhvillimin e vrullshëm të mendimit politik, fi lozofi k e 
shoqëror, si dhe të veprimtarisë publicistike, letrare e shkencore. Lidhjen kulturore 
të kësaj periudhe e udhëhoqën po ata atdhetarë, të cilët përfunduan edhe platformën 
politike të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit. Atë e udhëhoqën fi gura të shquara, si Abdyl 
Frashëri, Pashko Vaso, Jani Vreto, Sami Frashëri, Thimi Mitko, Ymer Prizreni, të cilët 
me veprimtarinë e tyre si ideologji e si aktiviste, si shkrimtare e si organizatore, zenë 
një vend të rëndësishëm në historinë e gjithë Rilindjes Kombëtare Shqiptare.
Programi autonom i Lidhjes së Prizrenit kaloi në disa faza që u pasqyruan në 
shumë kuvende të Lidhjes. Kuvendi i Lidhjes në Dibër në 14 tetor 1878 parashikonte 
bashkimin e tokave shqiptare në një vilajet të vetëm me kryëqytetin e tĳ , me organet 
e tĳ  ekzekutive dhe legjislative, nëpunës shqiptarë; arsimin në gjuhën shqipe, 
buxhetin e tĳ , kryerjen e reformave ekonomike përdorimin e një pjese të buxhetit të 
këtĳ  vilajeti për arsimin dhe punët publike etj. Në kuvendin e dytë të Prizrenit më 
1879 u krĳ ua Këshilli i Përgjithshëm si organ drejtues i Lidhjes. Ajo arriti të largonte 
nëpunësit dhe ngriti organet e saj qeverisëse, si: gjykatat dhe fi nancat. Shërbimi
ushtarak kryhej në tokat shqiptare. Në vend u krĳ ua një dypushtet: ai osman dhe ai i 
Lidhjes. Për këtë arsye krahu radikal mendonte të bënte një hap më tej në riorganizimin 
e Lidhjes drejt një qeverie. Për këtë qëllim, Kuvendi i Gjirokastrës, korrik 1880, shtroi 
idenë e krĳ imit të një shteti autonom shqiptar nën sulltanin. Traktati i Shën Stefanit 
dhe Shqipëria — Serbia dhe Mali i Zi me pretekstin e luft ës kundër Turqisë u hodhën 
mbi tokat shqiptare në vilajetin e Kosovës dhe të Shkodrës. Edhe Greqia nuk ndenji 
duarkryq, por deshi të ndizte kryengritjen antiosmane në jug të Shqipërisë, që këto 
toka t’i bashkëngjiteshin mbretërisë helene. porta e Lartë nënshkroi armëpushimin e 
Edenesë më 31 janar 1878 dhe më 3 mars në Shën Stefan, nënshkroi Traktatin e Paqes 
me rusinë, që mori emrin Traktati i Shën Stefanit. Traktati nuk zinte në gojë shqiptarët, 
as si kombësi shtetformuese dhe as si çështje më vete, por trojet e tyre coptoheshin 
tejendanë. Bullgaria do të merrte krahinat shqiptare të Korçës, Pogradecit, Strugës, 
Dibrës, Kërçovës, Gostivarit, Tetovës, Shkupit, Kaçanikut dhe Kumanovës, kurse 
Serbia aneksonte viset veriore të Kosovës deri afër mitrovicës.
Mali i Zi vinte dorë mbi Ulqinin, Krajën, Anamalin, Hotin, Grudën, Kelmendin, 
Plavën, Gucinë dhe Rugovën. Pjesa tjetër do të mbetej nën sundimin turk.

Rritja e lëvizjes komëtare shqiptare më vitet 1882-1908 

 Gjatë kësaj periudhe politikat e fuqive të mëdha dhe e shteteve ballkanike ndaj 
Shqipërise ishin shumë të vështira përveç shtypjes së gjithanshme. Vështirësi jo të 
pakta iu krĳ uan Lëvizjes Kombëtare Shqiptare edhe nga politika që ndoqën Fuqitë 
e Mëdha pas Kongresit të Berlinit, si edhe nga qëllimi që mbajtën shtetet fqinje 
ballkanike ndaj çështjes shqiptare. Gjendja në Shqipëri nuk u lehtësua, sepse Porta e 
Lartë vendosi këtu një regjim terori politik, regjim i lidhur me emrin e sulltan Abdyl 
Hamitit të II. Porta e Lartë ndoqi me këmbëngulje akoma më të madhe politikën e 
vjetër të mohimit të kombësive shqiptare dhe vazhdoi ta identifi konte si edhe më 
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parë fenë me kombësinë, duke shpresuar se me këtë mënyrë do t’ua mbyllte rrugën e 
bashkimit shqiptarëve, për të kërkuar autoniminë e vendit. Porta e Lartë deri në 1879 
kishte lejuar botimin e disa librave shqip, por tashmë nuk lejonte asnjë botim shqip. 
Kushte të vështira për lëvizjen Kombëtare Shqiptare u krĳ uan jo vetëm nga reaksioni 
i gjithanshëm turk, por edhe nga politika që ndoqën pas Kongresit të Berlinit fuqitë 
e mëdha imperialiste ndaj Turqisë e Ballkanit si dhe nga qëndrimi që mbajtën ndaj 
çështjes shqiptare shtetet fqinje ballkanike. 

Marrdhëniet shqiptarogreke në vitet 1883-1884 

Një nga ngjarjet më të rëndësishme ishte dhe marrdhënia shqiptarogreke. Pas 
qeverisë turke ishte Greqia ajo që zhvilloi në këto vite veprimtarinë më të madhe 
armiqësore ndaj lëvizjes Kombëtare Shqiptare. U zhvilluan në dy rrugë të ndryshme, 
të cilat plotësonin njëra-tjetrën. Patrikana e shumëfi shoi veprimtarinë e saj me anën 
e klerit dhe të grekomanëve vendas në drejtim të helenizimit të shqiptarëve. Nën 
mbrojtjen e ligjeve otomane, aktivistët grekë e grekomanë, klerikë e laikë, zhvilluan 
nën rrogoz edhe një veprimtari politike në favor të Greqisë së lirë e të krishterë. Duke 
u kapur pas faktit se në lëvizjen kombëtare shqiptare si një lëvizje të maskuar feudale- 
turke. Nga ana tjetër vepronin qeveritarët e Athinës, të cilët shpresat e realizimit të 
synimeve të tyre politike ndaj Shqipërisë nuk mund t’i varnin në numrin e pakët të 
grekomanëve vendës dhe nuk mund ta injoronin faktin se në radhët e shqiptarëve po 
rritej gjithnjë e më tepër lëvizja kombëtare për një shtet shqiptar më vete.
Lëvizjet shqiptare në vitin 1897 — As në Shqipëri, as në megrim nuk kishte një 
organizatë qendrore. Organizatat patriotike të mërgimit, qenë gjithnjë të shkëputura 
nga masat e popullsisë në Shqipëri. Më 1897 vatra më e rëndësishme e lëvizjes, idetë 
autonomiste ndesheshin në kundërshtimin e vendosur të feudalëve, bajraktarëve 
dhe klerikëve turkomanë e reaksionarë me infl uence. Keqësimi i marrdhënieve 
greko-turke në muajt e parë të vitit 1897 për çështjen e Kretës, ushtroi një ndikim 
negative në lëvizjen kombëtare. Rreziku që dilte për copëtimin e teritoreve shqiptare 
në rast se fi tonte Greqia e largoi vëmendjen e shqiptarëve nga Stambolli dhe e drejtoi 
nga Athina. Sulltani e shfrytëzoi këtë rast dhe për t’i tçrhequr sidomos shqiptarët 
myslimanë kundër Greqisë. Porta u premtoi shqiptarëve shpërblime dhe lehtësira 
në administrimin e vendit pas luft ës. Krerëve feudalë dhe bajraktarëve Stambolli u 
premtoi se nuk do t’ua cënonte privilegjet e tyre të vjetra. Në prill të vitit 1897 fi lloi 
luft a greko-turke. Me gjithë kontributin që dhanë shqiptarët në luft ën kundër Greqisë 
sulltani i shkeli përsëri premtimet për lehtësira në administratën e Shqipërisë. 
Shkelja e premtimeve nga sulltani ndazi pakënaqësi të shqiptarëve të cilët, kur mori 
fund luft a greko-turke, e drejtoi përsëri vëmendjen në çështjen e marrdhënieve me 
Stambollin. Patriotët rilindas me reforma kuptonin autonominë e Shqipërisë, ashtu 
siç ishte formuluar në memorandumin e Bukureshtit të shkurtit 1897. Ata bënë 
përpjekje të mëdha për ta orientuar lëvizjen popullore në rrugën e kërkesave për 
autonominë e Shqipërisë. Porta e Lartë u përpoq ta shtynte me forcë lëvizjen popullore 
për reforma. Ajo provokoi konfl ikte kufi tare midis kosovarëve dhe serbëve, për ta 
largua vëmendjen e shqiptarëve nga reformat. Por nuk ia arriti qëllimit. Në ditët e 
para të nëntorit 1897 në gjithë vilajetin e Kosovës shpërtheu kryengritja e armatosur. 
Lidhja e Pejës — Përpara patriotëve shqiptarë u bë e domosdoshme dhe e ngutshme
nevoja për t’i shkrirë përsëri lëvizjet spontane e të copëtuara të shqiptarëve në një 



243 

lëvizje të ndërgjegjshme, me një program të përbashkët veprimi. E ngutshme u bë 
detyra për të mos lejuar ndërhyrjet e fuqive të mëdha në këto lëvizje. Inisiativën 
e përpunimit të këtĳ  programi të përbashkët e mori Shoqëria e Stambollit e cila u 
riorganizau me emrin “Komiteti Shqiptar” me kryetar Sami Frashërin. Në këtë kohë 
nën drejtimin e Sami Frashërit u arrit të krĳ ohej një manifest. Manifesti vilajeteve në 
një vilajet autonom, me një rregullim të veçantë për të, me shqipen si gjuhë lokale, 
me një guvernator të përgjithshëm të dërguar nga Porta në krye, i cili të qeveriste nën 
kontrollin e një Asambleje Kombëtare.
Të gjithë funksionarët e tjerë të jenë shqiptarë. Të ardhurat nga taksat, doganat etj, të 
shpenzohen në vend dhe Turqia të marrë që këtej vetëm një detyrim vjetor. Ai shpallte 
synimin e fundit të lëvizjes shqiptare dhe konkretisht krĳ imin e një Shqipërie të lirë, 
që të qeverisej nga një pleqësi e përbërë nga aq antarë sa do të ishin edhe provincat e 
saj, nga gjiri i të cilëve do të zgjidhej një president. Pas shpërndarjes së manifestit, u 
bënë përpjekje edhe për krĳ imin e një organizate qëndrore. Inisiativën e morën Riza 
Bej Kryeziu nga Gjakova, dhe Haxhi Mulla Zeka nga Peja.
Mbledhja paraprake u mbajt në Pejë në nëntor 1897. Aty morën pjesë gati 500 veta. 
U bisedua çështja e reformave të përshtatshme për Shqipërinë, si i vetmi mjet për ta 
përmirësuar gjendjen e mjerueshme të vendit, që kishte krĳ uar administrate turke, 
dhe njëkohësisht si e vetmja mënyrë për ta shpëtuar atë nga lakmitë e vendeve fqinje. 
Traktati politik “Shqipëria ç’ka qenë, ç’është e çdo të bëhet?” — Duke u mbështetur 
në eksperiencën e gjatë të fi tuar si një nga udhëheqësit kryesorë të lëvizjes kombëtare 
shqiptare, Sami Frashëri shkroi brenda një kohe të shkurtër traktatin politik 
“Shqipëria ç’ka qenë, ç’është e çdo të bëhet?”, që është vepra e tĳ  kryesore e shek.XIX. 
Qëllimi i veprës ishte të shqyrtonte problemet politike aktuale të lëvizjes kombëtare 
dhe t’i tregonte asaj dhe në mënyrë të veçantë Lidhjes së Pejës, rrugën që duhej të 
ndiqnin. Me qëllim që të ngjallte në bashkatdhetarët e vet krenarinë kombëtare për të 
kaluarën e tyre, Samiu trajtonte me ngjyra të forta gjendjen e mjerueshme ku e kishte 
zhytur Shqipërinë sundimi turk.
Nga Perandoria Otomane dhe nga sulltani halif, Samiu përpiqej, me një arsyetim të 
mprehtë, të  shpjegonte se Turqia e kalbur nga brenda ishte me një këmbë në varr. 
Në qoft ë se Shqipëria, arsyetonte ideologu i madh, do të vazhdonte të ishte e ndarë 
në katër vilajete të zakonshme turke pa asnjë të drejtë të veçantë dhe në qoft ë se 
shqiptarët do të luft onin kundër shteteve fqinje për mbrojtjen e tokave të tyre duke 
shfaqur besnikërinë ndaj sulltanit pa kërkuar prej tĳ  të drejtat kombëtare, ishte rrezik 
që shqiptarëtë identifi koheshin me turqit dhe, kur Perandoria Otomane të shembej, 
Shqipëria të konsiderohej si një pjesë e trashëgimit turk, si objekt për t’u ndarë midis 
monarkive ballkanike. Ai vinte në dukje se në kushtet e reaksionit turk, si më 1878 
dhe tani, inisiatorët e kuvendit nuk mund ta ngrinin Lidhjen e re pa deklaratat e 
besnikërisë ndaj sulltanit, ndonëse këto ishin të “huaja nga qëllimi i shqiptarëve”. 
Samiu parashtronte edhe një projekt të kushtetutës që, sipas mendimit të tĳ , duhej 
të kishte Shqipëria kur të fi tonte autonominë, gjë që formulohej për të parën herë 
në mënyrë të plotë në historinë e mendimit politik shqiptar. Sipas tĳ  Shqipëria nuk 
do të ishte një bashkim i thjeshtë i vilajeteve ose i tokave shqiptare, por një shtet më 
vehte nën sovranitetin e sulltanit. Si shtet më vehte ajo duhej të ishte një republikë 
parlamentare, pushtei ekzekutiv do të ishte i ndarë nga ai legjislativ. 
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Shpallja e pavarësisë së Shqipërisë  

Perandoria Osmane pësoi lëkundje të mëdha nga Kryengritja shqiptare, si dhe nga 
luft a italo-turke. Kjo i rriste shpresat e popujve të shtypur të Ballkanit për t’u çliruar, 
ndërkohë që shtetet ballkanike ( Serbia, Greqia, Bullgaria dhe mali i Zi) lidhën një
aleancë politike dhe ushtarake për interesat e tyre. Shqipëria u pa vetëm si objekt 
copëtimi. Serbia synonte të merrte një pjesë të madhe të Shqipërisë së Veriut dhe të 
Verilindjes (Kosovën), Greqia kërkonte Shqipërinë Jugore, kurse Mali i Zi donte të 
merrte Shkodrën me krahinat përreth. Në tetor 1912, shtetet ballkanike i shpallën luft ë 
Perandorisë Osmane. Luft a e parë Ballkanike kishte si objektiv kryesor realizimin e 
planeve shoviniste të qeverive ballkanike dhe u shndërrua në një luft ë grabitqare 
kundër Shqipërisë dhe Maqedonisë. Ushtritë e aleatëve ballkanikë e thyen ushtrinë 
turke në të gjitha frontet dhe fi lluan marshimin në tokat shqiptare.
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Filozofi a e edukimit

Kristjana Ndoni

Abstrakt

Filozofi a e edukimit mund t'i referohet në fushën akademike të fi lozofi së së aplikuar ose 
në një nga fi lozofi të arsimore që promovojnë një lloj të veçantë apo vizion të arsimit, dhe të 
shqyrtojnë përkufi zimin, qëllimet dhe kuptimin e arsimit.
Si një fushë akademike, fi lozofi a e edukimit është “ studimi fi lozofi k i arsimit dhe problemet 
e saj, lëndë kryesore qëndrore është arsimi, dhe metodat e saj janë ato të fi lozofi së”.
Filozofi a e arsimit mund të jetë ose fi lozofi a i procesit të edukimit apo fi lozofi së së disiplinës 
të arsimit kjo është, ajo mund të jetë pjesë e disiplinës në kuptimin e të qenit të shqetësuar me 
qëllimet, format, metodat, apo rezultatet e procesit të edukimit apo të qenit të arsimuar, ose ajo 
mund të jetë metadisiplinare në kuptimin e të qenit të shqetësuar me konceptet, qëllimet dhe 
metodat e disiplinës. Si e tillë, ajo është edhe pjesë e fushës së arsimit dhe një fushë e fi lozofi së 
së aplikuar, duke u tërhequr nga fushat e metafi zikës, epistemologjis, aksiologjis dhe qasjet 
fi lozofi ke (spekulative, normative, dhe analitike). Për shembull, kjo mund të studiojnë se çfarë 
përbën edukimi dhe arsimi, vlerat dhe normat e shpallura përmes edukimit dhe praktikat 
arsimore, kufi jtë dhe legjitimin e arsimit si një discipline akademike, dhe lidhja në mes 
teorisë dhe praktikës arsimore. Mënyra të shumta për të konceptuar arsimin shoqëruar me 
fusha të shumta dhe qasjet e fi lozofi së bëjnë fi lozofi në e edukimit jo vetem një fushë shumë 
të ndryshme, por edhe një që nuk është e përcaktuar lehtë. Edhe pse nuk ka mbivendosje, 
fi lozofi a e edukimit nuk duhet të ngatrrohet me teori arsimore, e cila nuk është e përcaktuar 
në mënyrë specifi ke nga aplikimi i fi lozofi së ndaj pyetjeve në arsim.

Fjale kyce : fi lozofi , edukim, arsimi, edukate, mesimdhenie, kurrikul.

Hyrje

Edukata- lat. Educere- ngris, kalis, ndikoj. Ndikimi në njerëz quhet edukatë, pra 
edukata është mjet përmes së cilit ndikohet. Edukimi është proces i vazhdueshëm, 
zgjatë gjatë gjithë jetës, rezultat, rezultat i edukimit është i edukuari. Edukata fi llon 
para lindjes e vazhdon deri në vdekje. Edukata tërësi veprimesh të gjithëfuqishme 
kur pranohen me vetëdëshirë mirepo nëse inponohen atëhere edukata është tërësi 
veprimesh të pafuqishme dhe refuzohet.
A është e organizuar, pjesërisht apo e paorganizuar edukata?
• Edukata: Intencionale – efekti i kufi zuar, ky lloj efekti fi llon më vonë dhe 

përfundon më herët.
• Spontane – efekti i fuqishëm, fi llon më herët dhe përfundon më vonë. Merret 

veçmas nga familja – prindërit e shumë më spontane është kur merren nga fëmĳ ët, 
gjyshërit.

Për të krĳ uar pronësi duhet kohë. 
Tek njeriu, edukimi është një veprimtari e vetëdĳ shme, e qëllimshme, e planifi kuar, 
e organizuar, sistematike dhe e vazhdueshme. Pra edukimi është dukuri njerëzore, 
d.m.th. e pandarë nga shoqëria në të cilën ai zhvillohet. Edukimi është i lidhur shumë 
ngushtë me zhvillimin e shoqërisë njerëzore, me zhvillimin shoqërore, ekonomik, 
shkencore e kulturore, duke i dhënë atĳ  shtytje pozitive përëpara në përparimin e 
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pandalshem.
Në kuptimin e gjerë, edukimi përfshinë tërësinë e veprimit pedagogjik, formimin e 
njeriut në tërësi, sferat intelektuale, morale, vullnetin, personalitetin me zhvillim të 
gjithanshem.
Arsimi – Nocioni “arsim” ka të bëjë kryesisht me procesin e përvetësimit të diturive, 
shkathtësive, shprehive si dhe me ndikimin e tĳ  në formimin e njeriut. Me ‘Arsim” kuptojmë 
një veprimtari të organizuar që synon përvetësimin dhe zotërimin e sistemit të fakteve 
dhe të përgjithësimeve shkencore, të diturive nga fusha të ndryshme të shkencës dhe 
artit, të prodhimit dhe të teknikës, si dhe formimin mbi bazë të atyre diturive të 
reja, të shkathtësive dhe të shprehive intelektuale, kulturore, shëndetsore, punuese 
etj. Pra arsimi synon dituritë, shkathtësitë dhe shprehitë, ndërsa edukimi, cilësitë 
pozitive të personalitetit. Arsimimi prandaj e forson mendjen e njeriut dhe duke u 
arsimuar ai mësohet të mendoj, të gjykoj drejtë, mësohet të shoh vlerën e së vërtetës 
dhe i jep fuqi të punoj për një parim të lartë. Arsimimi është nevojë elementare e jetës 
së njeriut, është pjesë e pandashme e tĳ  dhe i cili e përfshinë tërë jetën e njeriut.
Mësimi – Është proces i njësuar (i vetëm) mësim-edukativ, në të cilin përvetësohen njohuritë 
shkencore sipas programit mësimorë. Njëkohësisht formohen aft ësitë psiko-fi zike 
dhe krĳ ohen cilësitë pozitive të personalitetit. Mësimi – është i planifi kuar, më i 
sistematizuar, me të cilin dhe përmes të cilit realizohet edukimi dhe arsimimi i të 
rinjëve dhe i të rriturve. Në konceptin e edukimit vërejmë shumëllojshmërinë e 
dukurive të edukimit.
 Janë disa fj alë me kuptim analog
 Formim, të mësuarit, arsimim, instruktim, përsosje. 

1.Vështrim kronologjik i fi lozofi së së edukimit

Kuptimet për fi lozofi në – Ontologji – Gnosologji
Dimensioni Aktual� 
 Refl eksionet fi lozofi ke për edukatën si kategori shoqërore
 Zhvillueshmërinë dhe ekzistencialitetin e njeriut si qenie njerëzore
 Ndryshueshmërinë e individit si pasojë e të nxënit
 Ekzistencialiteti – qëllimet sistematike fuqia e ndikimeve nga jasht
 Zhvillueshmëria e dispozitave intelektuale, emocionale
 Rikonstruksionin e përvojave dhe përshtatjen e kushteve dhe rrethanave të reja
 Mundësi për ndryshim të vazhdueshëm, jeta shkollore (sa duam të ndryshojmë varet  

nga ne, qelësi është tek ne).
Tri detyrat themelore të fi lozofi së së edukatës� 
• Aspekti Analitik
• Aspekti Kritik
• Aspekti Perspektiv
a).Aspekti analitik – Përpjekjet për defi nimin e nocioneve edukim, arsim, arsimim, 
mësim, të nxënë, autoritet dhe pritshmëri.
b).Aspekti kritik – Kritika ideologjike, favorizimi i vlerave plurale, mbështetja 
për faktorët kognitiv dhe volitiv për ndryshim, favorizimi i ecurive për arritjen e 
kompetencave të qytetarisë demokratike (shfrytëzimi dhe respektimi i të drejtës, 
p.sh. shprehjes së lire), Pluralizmë – kur lejomë lirinë, sasia e interpretimit të bindjeve 
të realiteteve, faktori kognitiv.
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c).Aspekti perspektiv – Rishikimi i thellë intelektual i jetës, kultivim i humanitetit 
në krĳ imin e respektit për subjektet të moralshme, imagjinimi narrativ për 
bashkëndjesinë dhe përgjegjësin morale.
Filozofi  e edukimit ndërlidhë�
“Konceptet për të kuptuarit e edukatës si faktorë me peshë të veçantë të traditës fi lozofi ke  
Dimensioni Kronologjik – Kohor  -   Në kuadër të shqyrtimeve fi lozofi ke�
• Filozofi a – Në kuadër të shqyrtimeve edukologjike
• Pedagogjia – Në kuadër të shqyrtimeve shoqërore gnosologjike e aksiologjike.
Transpedagogjĳ a – Akseologjia – Teoritë fi lozofi ke dhe vlerat, në situatat kur me 
ritëm të përshpejtuar bëhet difozion i vlerave, të cilat gjenden të shoqëruara me 
vlerat e rrejshme të “Kiqit dhe Shundit.”  Kiqi – Imitim i vlerave
Pedagogjĳ a e vjetër – U adresohet çështjeve kryesisht të sferës kognitive, dhe 
potencon rëndësinë e praktikes si përforcim të teorisë, të cilat pashmangshëm, 
shpĳ en në përfundim optimistik.
Pedagogjĳ a e re – Filozofi a e edukimit dhe pedagogjĳ a nuk mund të kundrohen si të 
ndara nga raportet shoqërore dhe jeta shpirtërore e njeriut, sikurse nuk mund të jenë 
të ndar nga politika, ideologjia klasore.
Transpedagogjĳ a – ka për detyrë me na ndryshu, teoria transformative nënkupton 
se njeriu si qenje njerzore nuk ndryshon por ai transformohet prej një niveli në një 
nivel tjetër, është diqka që neve na përcjellë gjithnjë, kjo teori është e kundërt me 
teorinë e adaptimit apo teorinë e përshtatjes që njeriu ka mundësi tu përshtatet 
rrethanave dhe kushteve të reja. Sa i përket pedagogjisë ka për bazë transformimin 
prej pedagogjisë tradicionale në atë bashkëkohore, avancimin e teknikës, teknologjisë 
dhe modernizimin e mjeteve, formave dhe metodave të punës me nxënës në klasë. 
Helugera: Paraqet transpedagogjinë në praktik, simbolike edukimi mund të mos 
jetë i rëndësishëm por ajo është e vendosur kështu në paktiken aktuale – besnik i 
qëllimeve thelbësore.

2.Edukata si kategori e përhershme shoqërore

Edukata ka rol të rëndësishëm për zhvillimin e shoqërisë njerëzore dhe të individit si 
pjestar i saj. Shoqëria dhe edukata janë të lidhura ngusht dhe se zhvillimi i shoqërisë 
gjithnjë qon kah ndryshimi dhe përsosja e edukatës, por edhe procesi i edukimit dhe 
edukata ndikon në zhvillimin shoqëror.

Tri funksionet themelore të edukatës janë:

• Rritja – (prej formimit deri në vdekje)
• Formimi -  (formimin e njeriut si qenie intelektuale, njeriut kreativ e të vetëdishem)
• Emancipimi – (realizimit të lirisë së njeriut)
Rritja është funksioni bazë i edukatës, nocioni edukatë e arsyeton. Pse?
 Zhvillohet në kushte të natyrshme
 Pa improvizim
 Pa mësues të mirëfi lltë
 Pa plan dhe program formal 
 Nuk është inponues
 Është interesant
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 Ngjallë kurreshtje
 Është rezultat i mendimit kritik
 Kultivimi i mirësjelljes sipas normave shoqërore

Pse formimi konsiderohet si njëri ndër funksionet bazë të edukatës?
Shiquar në aspektin personal – themi se edukata është proces kompleks dhe shumë i 
gjatë i formimit të njeriut, është proces i kultivimit dhe i zhvillimit të të gjitha cilësive 
dhe fuqive psikike të individit proces i formimit të mëtutjeshem të botëkuptimit të 
pavarur të individit.
 Formimin dhe zhvillimin e shkathtësive dhe të shprehive intelektuale
 Formimin e një baze të shëndoshë solide pë zhvillimin e mëtutjeshem
 Zhvillimin e cilësive dhe vetive psiqike
 Formimit të përgjithshëm të personalitetit të njeriut
 Formohen e vetëformohen për jetë dhe punë në shoqëri dhe për shoqërinë

Pra edukimi gjithnjë është veprimtari e dyanshme dhe qëllimi i tĳ  është që te të rinjët 
t’i zhvilloj ato cilësi që janë të përbashkta për llojin e njeriut, pastaj ato cilësi që janë 
karakteristike për shoqërinë e kohës përkatëse, po edhe ato cilësi që janë karakterisitke 
për çdo individ, sepse çdo individ është një botë në vete. Kështu përmes edukatës 
krĳ ohet kontinuiteti midis gjeneratave, individëve, shoqërive njerëzore dhe shoqëris 
si totalitet. Nga kjo që u tha deri më tani shihet se edukimi bëri të mundur që njeriu 
të bëhet vërtet njeri.
Emancipimi – Me fj alën emancipim kuptohet lirimi apo pavarësia nga kontrolli dhe 
mbykqyrja e tjetrit. Emancipimi pra përher ka kuptimin e pavarësimit nga diqka, 
emancipimi është e drejtë njerëzore, ngase ai gjen mbështetje të menjëhershme në 
konceptin e lirisë.
 Virtyt
 Kryerje procesi
 Rezultat i arritur
 Pronësi për..
 Ekspozim i…

3.Edukata në raport me moralin dhe politikën

Sa i përket çështjes se morali pa dyshim se është një temë mjaft ë e gjerë, sepse fl itet 
shumë për moralin. Fjala moral rrjedh nga gjuha latine moralis-veset, zakonet, doket. 
Morali është një rregull, parim ose normë e sjelljes se vendosur nga një shoqëri, 
bashkësi dhe e pranuar nga një njeri për mënyrën e tĳ  të sjelljes dhe e zbatueshme 
nga të gjithë njerëzit e arsyeshëm.
Edukata në raport me moralin ka lidhshmëri për shkak se me atë edukatës mund 
të ndikohet rreth një morali të duhur, forcohen sjelljet e mira, të nxiten njerëzit drejt 
veprave të mira. Me anë të moralit njeriu vetedĳ esohet për të gabuaren dhe me 
ndihmen e edukatës ai mendohet t'i largoj veset jo të mira dhe t'i zevendesoj ato me 
diçka më të mirë.
Ndërsa sa i përket çështjes së politikës mund të themi se edhe edukata në raport me 
politiken ka lidhshmërin për arsye se politika e ka kuptimin e qeverisjes, dhe për 
këtë shkak mund të themi se politika është shkencë e aplikuar në çështjet publike, 
është gjithmone e ndryshme por mund të themi se janë ndryshime vetem të mira apo 
të dobishme. Andaj me anë të politikave të ndryshme edukata mund të përcjell tek 
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njohuritë, dituritë të cilat do të ndikonin në formimin e shprehive dhe shathtësive të 
mira ne formimin dhe zhvillimin e personalitetit të njeriut. Pra mund të themi se na 
qenka një raport me ndikim në mes edukatë-politikës
Qëllimi i edukatës politike është që ti nxisin njerzit për politikë dhe ti lejojne ata të 
bëhen qytetar të përgjegjshme duke u përpjekur ti mesojnë ata se sit ë analizojnë 
dhe vlersojnë një situate politike në mënyrë të pavarur. Mënyrë e rregullimit të 
komunikimit si një luft e për të arritur një sistem më të mire.

4.Edukata, Edukimi dhe indoktrinimi si kategori

• Edukatë / lat. Educere  = ngris, kalis, ndikoj.
• Tërësi veprimesh që dikush i ushtron mbi dikënd, me qëllim të mire apo të keq, 

për ta ndryshuar sadopak tjetrin.
• Vetvetiu, fj ala edukatë nuk kupton veprim të mire 
• Megjithatë, në jetën e përditshem edukatës i atribuohen vetëm cilësi të mira.
• Në përditshmëri, në gjuhët tjera, me fj alën education =  kuptohet procesi arsimore.
• Edukim =  proces i planifi kuar dhe i organizuar i cili udhëhiqet nga subjekti që 

di, me qëllim që ta drejtoj personin ose ta ndryshoj subjektin që nuk di ose që di 
më pak.

• Fjalori: E përcakton indoktrinimin si, "të mësuarit e dikujt për të pranuar doktrinat 
(idetë, botëkuptimet, shpjegimet) në mënyrë jokritike.

• "Në mënyrë të ngjashme, argumenton edhe Artur, "Indoktrinimi është përpjekje 
për të shtie në mend, si për të mësuar diçka si e vërtetë apo e pranuar universalisht, 
pavarësisht nga provat pro ose kundër".

• Indoktrinimi konsiderohet si term përbuzës. "shtytje për pranimin naiv, shpesh 
universal i ideve, "shmangie e provave"

• Këtu, argumentohet se kohëve të fundit në gjithë botën hetohet rritje e interest për 
edukimin qytetar.

• Megjithatë, kjo hapje, shoqërohet edhe me një luft ë të mbështetësve të cilët 
përfaqësojnë mendime të ndryshme, si bie fj ala: ide për indoktrinim, dhe ide për 
arsimim të pandikuar.

• 
• Në praktikë ka pasur një tendencë për: pranimi jokritik të doktrinës pa marrë 

parasysh arsyeshmërinë (pranim i jokritik i ideve indoktrinuese) dhe :
• Mosgatishmërinë për të vlerësuar mundësitë në dritën e evidences së 

disponueshme (arsimi i mirëfi lltë).
• Prirja drejt indoktrinimit, është pretenduar se mund të jetë pasojë e angazhimit të 

individëve të ndryshëm të cilët për qëllime të njohura për ta, tentojnë që përmes 
parrullave dhe dogmës, t'i implementojnë qëndrimet e tyre në popullacionin e 
synuar.

• Orientimi ideo- edukativ është gjetur në zgjerimin dhe thellimin e diturive të 
popullacionit të synuar, pa u diskutuar roli i shkollës dhe arsimit në edukimin 
qytetar.

• Në rastet kur synohet përhapja e shpejtë e doktrinës që synojmë ta përhapim, 
theksi përqendrohet në përfi timet e afatshkurta të individit dhe në përfi timet 
afatgjata të shoqërisë.

• Perspektiva dhe zhvillimi i koncepteve të qarta për pritjet dhe përfi timet, krĳ imi i 
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tabanit fi llestar dhe investimet në ndërtimin e një baze material të njohurive, mbi 
të cilat do të bazohet doktrina e re.

Indoktrinimi si fi lozofi  mbështet në parime të qëndrueshme, si vĳ on:
• Përcakto grupin e synuar
• Identifi ko subjektët e zgjuar e intelegjentë
• Identifi ko rrethin e miqëve të tĳ 
• Fillo ta izolosh atë nga të tjerët
• Planifi ko strategjinë e ofrimit dhe shoqërizimit me ta.
Kjo tendencë hetohet te subjektet të cilët nxitojnë për të kinse "reformuar" situatën në 
një sferë të caktuar, duke ofruar "zgjidhje" afatgjata.
Kjo ide shpesh kamufl ohet me tendencën për të "ofruar modele të gatshme e 
pragmatike" për të ndryshuar një traditë në mësimdhënie, e cila ngjanë të jetë e 
fokusuar mbi informacione "enciklopedike".
• Kjo, rezulton me mbulimin e detajeve, pa lejuar subjektet që nxëjnë, të hetojnë 

lidhjet e veçanta për të ndertuar kuptimin e tyre të vërtetë.
• Indoktrinimi është vështirë i hetueshëm
• Në çdo fi llim, prezantohem si ide të reja, të avancuara, si vlera civilizuese të cilat 

shpiejnë në emancipim.
• Në momentin e hetimit të mundësisë për indoktrinim, tërheqja konsiderohet e 

vonuar.
• Nuk ndihmojnë as intervenimet e miqëve, e të komunitetit, sepse ato konsiderohen 

veprime të vonuara.
• Individët e tillë vendosmërisht ndjekin sygjerimet e predatorit / subjektit 

indoktrinues.
• Mos bje në sferën e vërojtimit nga të tjerët
• Fito besimin e subjekteve të synuar.
• Ofro çdo lloj mbështetjeje për ta forcuar "miqësinë".
• Përpiqu që te ata të krĳ osh varësi nga prania e juaj.
• Fillimisht ofroju atyre çfarë ata iu kërkojnë.
• Vetëm pasi të jeni siguruar se individi është lidhur fuqishëm me ju, atëherë mund 

të fi llojë procesi i indoktrinimit.
• 
• Indoktrinimi kalon nëpër tri faza kryesore:
• Faza e parë – "shpërlarja e trurit"
• Hetohen idetë e individit.
• Fillohet në fshirjen e pronësisë
• Pikasen vetëm anët negative, vrimat e zeza, boshllëqet, hamendësohen përfi tuesit 

jashtë subjektit, subjekti paraqitet “viktimë" e bindjeve të tĳ  të deriatëhershme.
• Individi "vetdĳ esohet se" paska qenë në rrugë të gabuar".
• Kjo faze është më e gjata dhe kërkohet maturi e këmbëngultësi nga indoktrinuesi.
• Besimet e reja përzgjedhen me kujdes dhe përcillen te subjekti i përzgjedhur.
• Suksesivisht krĳ ohen pronësi të reja dhe paraqiten kufi zime të reja.
• Kërkohet mendimi i subjektit për bindjet dhe besimet e reja.
• Promovohet subjekti në detyra të lehta për "shpalosjen e idesë përfundimtare".
• "Vetdĳ ësohet" subjekti i synuar për hetimin e " rrugës së duhur " të cilës nuk 

dëshiron ti ndahet.
• Betohet se me devotshmëri do të qëndrojë në mbrojtje të kauzës së për zgjedhur.
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• Kjo faze për nga gjatësia ka karakter individual, varësisht nga cilësia e edukimit 
dhe arsimimit paraprak.

• Pas hapave fi llestar, nëse dëshmohet i suksesshem, pavarësohet relativisht në 
punën e tĳ .

• Avancohet në kierarkinë e zyrtarëve të doktrinës, varësisht nga" produktiviteti"
• Kjo faze zgjatë tërë jetën dhe kauza mbrohet qoft ë edhe me jetën e tĳ , sepse atë 

subjekt i indoktrinuar e konsideron "ideal" të tĳ .
• Jeta fi llohet në mbrojtje të "kauzës" rrallë ndodhë me pas "këndellje", ose "lëshim i 

kauzës", sepse ai atëherë ndiqet nga bashkëmendimtarët "mbrojtës të doktrinës" 
nuk mund të ketë "kthim prapa".

• Faza e dytë - "Mbjellja e ideve të reja"
• Pason pasi individi të jetë i gatshëm ti pranojë ndikimet e reja.
• Fillohet në formë të propozimeve, për të hetuar reagimin e subjektit.
• Nëse reagon, duhet pritur momentin e përshtatshëm kur subjekti është i disponuar 

për bashkëbisedim.
• Subjekti cilësohet si i duhuri, i devotshme, i predestinuari, për ta shpëtuar botën.
• Përcjellen ndryshimet në shoqërorizim, veshje, sjellje, qëndrime, etj.
• Faza e tretë - "Shndërrim në regrutues"
• Subjekti i betuar në pasimin e ideve të reja, pranon të punoj, në agjitimin 
• Identifi kon mjediset të caktuara ku do të mund ti gjejë viktimat e mundshme.
• Përzgjedh individët tek të cilët përpiqet të fi ojë besimin.
• Ndërton strategjinë e hollësishme të veprimit.
• Nëse ka nevojë, e gëzon të drejtën e ndihmës nga mësuesi i tĳ .
• Fillimisht është në përcjellje nga eprorët e tĳ .

5.Mësimdhënia, të nxënit dhe kurrikulumi

Mësimdhënia -  është një proces i cili planifi kohet, drejtohet, organizohet nga 
mësimdhënësi sipas stileve të të nxënit dhe me pjesëmarrje aktive të nxënësve, ku 
përvetsohen njohuri, përdoren metoda, teknika ndërvepruese, zhvillohen aft ësitë, 
shkathtësitë, formohen shprehitë si dhe ndodhë formimi tërësor i personalitetit të 
nxënësve.
Procesi mësimore bëhet duke u mbështetur në metodat dhe teknikat bashkëkohore, 
ku nxënësi meson duke refl ektuar, vlërsuar, zbuluar dhe duke zgjidhur probleme.
Mësimdhënia është gërshetim i artit dhe shkencës, ku mësimdhënësi meson 
vazhdimisht për vete por edhe për ti mësuar edhe të tjerët, nxënësit, duke u ofruar 
atyre njohuri sipas metodave, teknikave, teknologjisë më të re. Ndaj mësuesi siguron 
që mësimdhënia të plotësoj tri kushte: 
• Të aktivizojë dhe të mbështetë vëmendjën e nxënësve gjatë procesit të të nxënit
• Të mbështetë nxënësit në përpjekjet e tyre për të nxënë
• Të përshtatë veprimtaritë e të nxënit me stilin e të nxënit që dëshiron mësuesi të 

nxitë.
Mësimdhënia gjithashtu është edhe një veprimtari ndërpersonale, përderisa mësuesi 
ndërvepron me një ose më shumë nxënës. Kjo mardhënie njihet si ndërveprim 
reciprok .
Mësuesi rregullon dhe përshtat mësimdhënien dhe objektivat e saj me interesat dhe 
nevojat e nxënësve.
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Të nxënit – Procesi i të nxënit është aktivitet i qëllimshem dhe i vetëdĳ shem i çdo 
individi. Ai është i orientuar drejt arritjes së një rezultati të fundit e që janë dituritë 
dhe shkathtësitë e reja. Ne çdo ditë nxëmë, që nga vitet e para të jetës e deri në ato 
të fundit. Të nxënët paraqet ndryshim relativisht të qëndrueshëm të individit. Të 
nxëmë nga prindërit, nga rrethi shoqëror, nga mediat, që do të thotë çdo here jemi në 
procesim të njohjes së informacioneve, të kuptuarit e sistemeve. Të nxënët fi llon në 
familje. Aty fi llon procesi i njohjes, procesi mendor e që evoluon krahas përdorimit 
të stileve të të nxënit. 
Të nxënët është një proçes, nëpërmjet të cilit çdo njeri fi ton njohuri, shkathtësi dhe 
shprehi. Njeriu meson gjatë gjithë jetës. Të nxënit si proçes, nuk ndalet vetëm në 
kapjen e informacionit, edhe pse shfaqja e një modeli mund të thjeshtësojë përpunimin 
e përgjegjjës. Ndryshimet që pëson njeriu, qofshin këto pozitive apo negative, janë 
pasojë e të nxënit nga ana e tĳ , të nxënit nga institucioni, nga mikromjedisi shoqëror 
etj.
Kurrikulumi -  Kurrikula përbën një term realitivsht të ri. Si koncept e ka prejardhjen 
nga latinishtja, që do të thotë ecuri, vrapim drejt objektit. Programi i kurrikulës 
përmbledh në vetvete një sistem të tërë njohurish e praktikash të planifi kimit e 
programit të të mësuarit, orienton të mësuarit  gjathë gjithë periudhës shumëvjeqare 
të mësimit të dĳ eve nga nxënënit. Kurrikula përcakton në mënyrë qartë qëllimet 
themelore të niveleve të shkollimit dhe rolin e lëndëve të veçanta. Pra kurrikula e 
sotme oriento, drejton dhe ndihmon punën e shkollës për realizimin e objektivave 
mësimore. Mënyra se si përkufi zohet tregon edhe prirje ndaj saj. Në kurrikulë mund 
të veçohen disa pikënisje, ose përkufi zime themelore: Si një plan për sigurimin e disa 
mundësive të mësuarit për njerëzit që do të arsimohen ose e trajtojnë kurrikulen 
si plan për të mësuarit ku objektivat përcaktojnë se çfarë lloji të mësuari është i 
rëndësishem. Kurrikula është një program që shkolla ju ofron nxënësve të saj.
Korniza e kurrikules bazohet në një numer parimesh të reja që janë menduar që 
gradualisht ta përmirësojnë atë që ju tashmë e bëni në klasat tuaja:
• Gjithëpërfshirja – secili fëmĳ ë ka të drejtë për arsim cilësor
• Qasja e bazuar në kompetenca
• Mësimdhënia dhe mësimnxënia e integruar dhe koherente
• Fleksibilitet dhe autonomi e shtuar në nivelin e shkollës
• Përgjegjësia dhe llogaridhënia
Si perfundim themi qe trinomi edukate – arsimim – mesim eshte baza e cdo 
shoqerie te zhvilluar.
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Qeverisja e Ali Pashës Tepelenës

Renaldo Binjakaj

Abstrakt

Në këtë punim do të trajtohet pozitat e forta të qeverisjes së Ali Pashës .Si fi llim 
trajtohet orgjina dhe jeta e Ali Pashë ,si dhe tezat që paraqesin studiues të ndryshëm 
me orgjinen e Ali Pashës .
Më pas trajtohet marrdhëniet diplomatike të tĳ  me Fuqitë Perëndimor dhe Perandorin 
Osmane ,si dhe organizimi dhe fuksioni shtetëror i Ali Pashës .
Në përfundim të këtĳ  punimi paraqitet disa përfundime për fi gure e Ali Pashës 
,mënyrën e organizimit shtetëror si dhe roli i tĳ  në arenat ndërkombëtare .

1.1  Orgjina e Ali Pashës

Ali pasha vinte nga një familje e shtresës së ulët ,gjyshi Hyseni punonte si argat dhe 
përkthyes në fshat,u bë dervish në këmb të të atit dhe trashëgoi prej tĳ  mbiemrin 
Hysa.Ai u martu me të bĳ ëne beut të Kërcylës ku u vendos në Tepelen.Hyseni do 
ti linte brezit të tret Mustafan ,nga Mystafai linden Saliu dhe nga Saliu ,Myft ari dhe 
Beqiri. Myft ari do të shkonte në një ekspedit në Korfuz ku atje e zën rob ,dhe u shpall 
dëshmor nga turqit.1

Myft ari lë pas tre djem dhe Beqiri një. Me vdekjen e Myft arit pronat dhe titulli bej 
i kalon Veliut ,i lindur në Tepelen së bashku me vëllezrit e tĳ  ku zotronin dhe një 
shumë të ardhurash të mira.Veliu i vë zjarrin shtëpis së babait duke i lën vëllezrit 
të përpihen nga fl akët. Islami djali i xhaxhait do ti jepte të drejten me Leklin dhe 
Hormovën,me pasurit e familjes si dhe me anë të grabitjeve u bë agai i  pare i 
Tepelenës 2 . “Në vitin 1682 si vite të rrethimit të korfuzit ,ku ka marë pjes gjyshi i 
Ali Pashë Tepelenës i rën dëshmor  në këtë luft .Ky vit në fak nuk i korrespondon të 
vërtetës historike, pasi jepet nga burime të ndryshme, viti i rrethimit të Korfuzit në të 
cilin ka marrë pjesë gjyshi i Ali Pashë Tepelenës është viti 1716-1717.”3 Kjo ngjarje ka 
ndodhur në vitin 1716, ku besohet se Shën Spiridhoni me anë të një mrekullie shpëtoi 
Korfuzin. Otomanët rrethuan Korfuzin nga toka dhe deti. Ky rrethim zgjati nga 24 
qershori deri më 11 gusht.
Interesant është fakti që  përmendet posti si Vezir( pasha), por nuk jepet emri i tĳ  
Mytar. Në të kundërt në gjenealogjinë që jepet nuk përmendet as fakti i vrasjes së tĳ   
por vetëm disfata dhe humbja e shpatës që merret dhe varet në kështjellë si shenjë e 
humbjes së betejës së tĳ . Pashai i syrgjynosur në Tepelenë martohet dhe lind një djalë 
që e quajnë Isa dhe ky i fundit lind një djalë që e quajnë Muço.”4

Ndonëse ka pasur edhe burime osmane/shqiptare që kanë konfi rmuar origjinën 
aziatike të paraardhësve të Ali Pasha Tepelenës, si është autori Ahmed Myfi t, që 
është emri otoman i Myfi t Bej Libohovës, në veprën e vet të shkruar në osmanisht e 
të botuar në Kajro në 1903   shkruan se paraardhësi më i vjetër i njohur i Ali Pashës 
1  Godo Sabri, “Ali Pashë Tepelena” A.Z Cajupi 1993 f. 5.
2  Po aty.
3  PouquevilleFrancois , “Ali Pasha “ K&B 1825 f. 10.
4  Godo Sabri,  “Ali Pashë Tepelena ” A.Z Cajupi 1993 f. 8.



254 

ishte një dervish Mevleli i quajtur Nazif që ishte me origjinë nga Kutahya në Azinë e 
Vogël, sërish autorë të mëvonshëm modern si Denis Skiotis në artikullin e tĳ  “From 
Bandit to Pasha: The fi rst steps in the rise to power of Ali of Tepelen 1750-1784” 
dëshmojnë se pavarësisht faktit e zvogëlimit të origjinës së tĳ  nga biografët, ai ishte 
një anëtarë i klasës më të lartë të aristokracisë myslimane shqiptare.”5 
Në një raport të shkruar nga një grek i parësisë së Gjirokastrës për përdorim të Oborrit 
të Hapsburgëve.Të dhënat historike të familjes së Ali Pashës tregojnë se ajo nuk ishte 
një familje e thjeshtë shqiptare ku papritur ky i fundit nis e bën karrierë të fuqishme, 
por një familje me zë dhe infl uencë e aristrokracisë toske në jug të Shqipërisë që 
administronte një pjesë të rëndësishme të territorit. Veliu u lidh fort me familjet më 
të rëndësishme të vendit nëpërmjet beut të Konicës, me vajzën e të cilit Veli Beu qe 
martuar. Faktet historike dëshmojnë se dera e Konicajve njihej ndryshe edhe si dera 
e Zenel Bejllinjve në emër të Zenel Beut, nipit të Mehmet Pashës, i përmendur për 
pasurinë dhe jetën e shkëlqyer që rronte. Zenel Beu nga martesa me motrën e Kurt 
Pasha Beratit, pati një bĳ ë dhe një bir. E bĳ a u martua me Veli Bej Tepelenën dhe lindi 
Alinë.”6 Ky detaj i lidhjes familjare të Ali Pasha Tepelenës me Kurt Pashën e Beratit 
është shumë i rëndësishëm pasi tregon sërish statusin e rankut të familjes së Ali 
Pasha Tepelenës.

1.2 Jeta e Ali Pashës

Aliu ishte  i biri i Veliut lindi në Tepelen më 1743.Me humbjen e të atit në moshen 
10vjecare ,vdekia e së cilit e çoi familjen e tĳ  në gjëndje të vetm të braktisur dhe 
të varfër .Armiqët e të atit të Aliut fi lluan që të bënin lloj –lloj poshtërsirash për 
këtë arsye nëna e Aliut u detyrua që të merte rolim e burrëneshës në familje dhe u 
mundua që të mbronte nderin dhe pronat e saj nga armiqë e të shoqit “7.”.Ai rridhte 
nga një familje me tradita aristokratea Aliu rinin  e tĳ  e nisi si “bandit” që shquhej 
për trimëri ,zgjuarsi .Në moshën gjashtëmbëdhjet vjeçare Aliu kishte mbledhur rreth 
vetes një çetë,ai ra në çet me çifl igjet e të dy fshatrave në asnjë prit nuk arritën ta zinin 
.Përkrahësit e tĳ  u shtuan Hankoja trashëgonte ende të drejtën e të dhjetave mbi 
Hormovën dhe ia rriti taksat këtĳ  fshati të madh ,Hormova u zëmërua në mënyr që 
të mos vendoste taksat po të mblidhte djalin. “Atëher Hankoja përgatiti çetën Aliut 
të sulmonte Hormovën natën ,të vriste krerët e të përçante fshatin por Hormova 
nuk u gjet në befasi në pak minuta çeta u shpërnda.Ai u vu në shërbim të pashait të 
ishullit ,në krye të një grupi prej tridhjetë vetash  që kishte sjellë nga Tepelena .Pashai 
paguante merecenarë asjëri nuk e njihte në atë vend të birin e pashait të humbur të 
Tepelenës .Aliu bënte roje natë e ditë gjatë atĳ  bregu që nuk kishte mbarim dhe që 
e ndanin nga toka vetë dy gishta ujë.Një det i hapur që nuk thoshte asgjë kaluan 
ditët dhe javët e para Aliu nuhaste në gjurmët kusarve të tokës por kontrabanta e 
kishte strehën në tokë ,në magazine e një tregëtrai në një han të vetmuar kur arriti 
ti gjënde këto baza  mund të bënin kotrabandë vetëm ata që merreshin vesh më 
pare me Aliun,të tjerët ranë në grack.”8Pashai ishte gati ti shtonte rrogën dhe ofi qet 
por Aliu kërkoi leje krejt papritur e të gjatë.”Kishte marrë nga Tepelena një letër 
përmbajtien e së cilës s’ishte e mundur ta tregonte Hyn në mesnat në Tepelen dhe 
5  Pouqueville Francois  , “Ali Pasha”.K&B 1825 f.13.
6  Godo Sabri, “Ali Pashë Tepelena”  A.Z Cajupi. 1993 f.10.
7  Godo Sabri, “Ali Pashë Tepelena” A.Z Cajupi 1993 f.13.
8  Godo Sabri, “Ali Pashë Tepelena”  A.Z Cajupi 1993 f. 14.
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shkon drejte dhe te e ëma  në shtëpi,Bejlerët e Kardhiqit kishin zën peng Hankon 
dhe të motrëne tĳ  Aliu fi lloi të grabiste Kardhiqin dhe Hormovën ,bagëtit e grabitura 
i shiste larg.Kurt pashai i Beratit kishte nën mbrojtie rrugët nga Shkumbini deri 
në Termopilet e Greqi Kurt pasha kishte dëgjuar për Aliun që e kishte dhe një fare 
kushëriri nga nëna .Për  Aliun njerzit thoshin se ishte trim ,dinak e i shpejtë dhe 
nuk binte kurrë në grackë.”9Kurt pashai urdhëroi agallarët,spahinjët të shpërndanin 
çetën e Aliu.,ndjekësit e pashait u pëkrahën edhe nga kryeplqët e disa  fshatrave që 
ishin në lufë me Aliun ,për ditë dhe javë këto forca e ndiqnin Aliun . Aliun e kapën 
mat në gjumë përtej fshatit Malëshov në sheshin e kalas së Beratit u rreshtuan para 
Ahmet Kurtit shtatë keqbërës i shtati ishte Aliu, Pashai bëri me shënj që të vritej Aliu 
po e uli dorën prap ,duke i then Aliut që koka jote më kushton pesë mĳ ë groshë,Aliu 
i përgjigjet duke i then atëher pse e çoni dëm një kokë kaq të shtrenjtë”10.Pashait i 
bëi shumë pështypie mençuria e Aliut për këtë arsye  Ahmeti e punsoi Aliun si roje 
personale në shtëpin e tĳ .  Aliu do të fi llonte të zgjeronte lidhjet e vete ku në moshën 
25 vjec mori për grua të bĳ ën e Kapllanit pashait të Delvinës,i cili kishte shtëpitë 
në Gjirokastër .Kjo martes do ti sillte Aliut një pasuri dhe fuqi të vërtet duke u bër 
sundimtar.

1.3 Ngritja e Ali Pashës

Ne vitin në 1784 Aliu do shkonte në Trikallë, pasi Valiu i Rumelisë qeveritar i Turqis 
europian me qëndër në Manastir  këkonte trupa për të siguruar rrugë Tesalis që e 
lidhte me Stambollin.Pas trubullirav e të vitit 1770 grykat e Pindit dhe pashallëku 
iTrikallës ishin të mbushur me klefët të pabindur ,Valiu donte ta shtronte këtë krahinë 
të madhe të pasur”11 .Mbrojtia e rrugve i takonte Ahmet Kurtit të Beratit ,por kjo nuk e 
pengonte Valiun e Rumelis të përdorte fuqi të tjera sipas rastit dhe e mundësive .Aliu 
u vendos në Trikall në qëndrë e pashallëkut me 7mĳ  banor,dhe iu besuan të gjitha 
qytezat në pellgun e Thesalis .Thesalia dhe Maqedonia ishin vënde të pushtuara prej 
kohe nga turqia ,po ligji nuk vepronte kudo njëlloi ,pleqësit e fshatrave pasuroheshin 
nga vjelia e të dhjetave dhe taksa mbi kokë. Ali do të fi llonte të godiste së pari bejlerët 
e spahinjët turq duke ngritur padi të ndryshme , spahinjët dhe bejlerët ishin në 
grindje të vazhdushme me njëri – tjetrin për kufi jë trashgimit ,sipërmarrjet .Aliu po 
thërriste trimat të tjer nga Teplena donte të rriste fuqin në mira veta ,ai qëndronte 
aty si rrogëtar i Valiut të Rumelisë. Kur në Trikall sundonte Aliu në fronin e sulltanit 
ishte Abdyl Hamiti ,ai gjëndej nën kërcënimin e rend të Rusise.”Gjashtëdhjet vjet 
më par në një nga pikat e testamentit të tĳ  ,Pjetri i Madh porosity brezat e ardhëm ti 
hapnin Rusis rrugën e  vjetër tregtare Indiane që të kalonin nëpër Siri dhe të dilnin 
nëpër Mesdhe permes ngushticës së Bosforit .Që nga ajo koh Rusia i kishte marë 
turqis  Azovin, Krimen , dhe kishte dal në Detin e Zi.Rusia po i afrohej qëllimit të saj 
duke bër aleanc me Austrin për coptimin përfundimtar të Turqis”12.Luft a kërkonte 
tër vezirët dhe pashallarët ,Ali Pasha i Trikallës u nis me katër mĳ  vet , përshkroi tër 
Maqedonin dhe një pjes të Bullgaris për të dal anës Danubit .”Aty tregoi zotësin prej 
prĳ ës ushtarak emir i tĳ  u bë  i njohur sidomos kur pushtoi Këllëç-Kolon ,grumbulloi 
plaçk dhe lidhi miqësi me disa krerë.Dy ngjarie do të ndërprisnin punët e Aliut në 
9  Po aty.
10  Po aty.
11  Po aty.
12  Godo Sabri, “Ali Pashë Tepelena” A.Z Cajupi 1993 f.34.
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Trikallë dhe në rrethinat e Janinës,në urdhrat e qevertiarit të Rumelis niset për  të 
shtypur kryengritjet e Bushatlliut 
Fillimi i  vitit 1787 solli për Aliun mbarësi të madhe,zot i Epirit dhe i Tesalisë,zot 
i Tepelenës ,Përmetit dhe Konicës.Në mbarim të vitit 1787 kur aliu u vendos në 
krye të pashallëkut të Janinës ,në Shkodër kishin dështuar ekspeditat e para kundër 
Karamahmud pashës .Në fi limin e 1788 hyri në luft  kundër Perandoris Osman 
Austria  ,e gjetur në luft  me Austrin dhe Rusin  Porta e Lartë e miratoi shtrirjen e 
qeverisjes të Aliut në Janinë. Ndërsa zhvillohej kjo luft  Ibrahimi i Beratit dhe Mustafa 
Pasha i Delvinës ishin kundër Aliut .Komandanti i Shkodrës kishte bë paqe me 
sulltani dhe i ishte dhën grada komandant i përgjithshëm ushtarak.Valiu i Rumelisë 
i hoqi Aliut Konicën dhe ia dha Ibrahimit ,në të njëjtën koh Porta e Lart e hoqi Aliun 
si devenxhipash dhe emëroi në Trikall Beqier Pashën në vend të Veliut”13.Aliu bëri 
paqe me suliotët duke u njohur të drejtat që kishin pasur dhe arriti me shpejtësi në 
Leskovik ,me sulme të forta thyeu Ibrahimin në vĳ ën Korc –Bozhigrad-Kostur,me të 
njëjtën shpejtësi u këthye kundër Portës.Do të pushtonte Beqir Pashën nga Trikalla 
një trazir u hap në rrugët Trikall-Athinë, Trikall –Selani; Trikall-Manastir ,Porta 
pranoi rikthimin e Aliut në zotrimrt dhr ofi qet e tĳ ”14. 

1.4 Rënia e Ali Pashës

Treqind vjet  më pare në shekullin e XV Selimi II duke vrarë të atin do të hipte në fron 
pushtoi Sirin dhe mundi persët në jug ,pushtoi Arbërin dhe Egjiptin në perëndim 
,Armenin dhe Kurdistanin në lindje ,Sulejmani që erdhi pas tĳ  u këthye nga Evropa 
dhe rrethoi Vjenë duke kërcënuar gjithë kontinentin”15 .Ishte shekulli ku perandoria 
arriti majat ,Mehmeti II që studjonte me kujdes historin shikonte se rrënimi vinte 
nga shthuria e brëndshme ,nga kryengritjet e vazhduara nga çoroditj e pashallarëve 
,Turqia duhet të hiqte qafe pashallarët e mëdhenj dhe të asgjesoheshin jeniçerët,që 
të niste zbatimi i reformave në fi nance ,administrat dhe ushtri . “Mahmudi II kishte 
pritur 12 vjet duke mbledhur rreth vetes njërzit dhe mjetet që i duheshin , me zgjuarsi 
,durim ,dimakri ai do të tregohej sulltani më i forte dhe më i përmëndur që nga koha 
e Sulejmanit  të Mbrekullshëm ,pas gati njëqind vjetve do të ndodhej në një rrezik të 
madh me një shqiptar Ali Pashë Tepelenën, me ndryshim se ky nuk ishte një jeniçer 
po një sundimtar i fuqiplot  i një shteti të rritur brënda perandoris me përmasa të 
mëdha .Mahmudi II kërkonte një shkak pë ti dhën fund drejtimit që kishte në mëndje 
,shtetin e pasur të Ali Pashës dhe thesaret prrallore duhet ti kishte ai në Janin  duke 
paditur atë si kryengritës.”16Më  1819  vendosi të vinte në jetë planin e vet kundër tĳ , 
të ndërprerë më 1810. Më 23 Maj për një marrveshie dhe vendime të përbashkta .Aliu 
kërkoi mendimin e krerëve të divanit të tĳ  ,Shqipëtarët i dhan tre këshilla:“E para 
:Të tregonte bindje ndai sulltanit E dyta: Të merrej vesh me sulltanin duke e paguar 
me pjesën më të madhe me fl ori ,që të shpallej princ nën varsin e Portës së Lart ,ky 
princ do të sundonte gjysmën e Shqipëris dhe tre të katrtën e Greqis do të vuloste  
besnikërin ndaj Portës”17“E treat:Të terhiqej  në Gjirokastër në mes të shqipatrëve në 
një mbrojtie rrethanore me Vlorën, Beratin ,Përmetin ,Delvinën “Në mesin e korrikut 
13  Godo Sabri, “Ali Pashë Tepelena” A.Z Cajupi 1993 f. 68.
14  Godo Sabri,  “Ali Pashë Tepelena” A.Z Cajupi 1993 f. 70.
15 Godo Sabri, “Ali Pashë Tepelena” A.Z Cajupi 1993 f. 255.
16  Godo Sabri, “Ali Pashë Tepelena” A.Z.Cajupi 1993  f. 255.
17  Godo Sabri, “Ali Pashë Tepelena” A.Z Cajupi 1993  f .259.
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1820, sulltani shpalli papritur fermanin për likuidimin e Pashallëkut të Janinës, i 
cili u lexua edhe në Janinë. Ali Pasha nuk iu bind urdhrit dhe deklaroi se do të 
mbrohej me luft ë. Atëherë Porta e Lartë e shpalli “fermanlli”, jashtë ligjit dhe miratoi  
ndëshkimit të tĳ  me vdekje”18 Filluan njëkohësisht veprimet luft arake të ushtrive 
qeveritare në tokë e në det dhe u shpallën premtimet e Stambollit sipas të cilave, 
me përjashtim të Ali Pashës, të gjithë të afërmit dhe pasuesit e tĳ  do të faleshin dhe 
nuk do t’u prekeshin privilegjet që gëzonin po ti nënshtroheshin  dhe të braktisnin 
Aliun.Kaq prisnin pasuesit e Ali Pashës të cilët duke fi lluar nga djemtë e nipat e 
tĳ , nga motra vendosën që në rastin më të parë ta braktisnin Aliun në fatin e vet19 
.Kështu më 23 janar 1822 trupat osmane e pushtuan kështjellën me përjashtim të një 
pjese të brendshme të saj, ku mbeti i rrethuar Ali Pasha me rreth 50 veta besnikë dhe 
me gruan e tĳ , Vasiliqinë. Në këto kushte Ali Pasha nuk mundi të qëndronte gjatë.I 
mashtruar edhe nga njerëzit e vet  që ishin vënë në shërbim të Hurshid Pashës dhe që 
i premtuan se do të falej, Aliu ra në kurthin e kryekomandantit osman. Ky e siguroi 
se sulltani kishte nxjerrë fermanin e faljes, i cili nuk mund të zbatohej para se ai të 
tërhiqej në ishullin e liqenit dhe të dorëzonte fortesën e fundit”20 
2.1 Shteti i Ali Pashës
Në vitin 1819 Aliu Pasha kishte zotruar një territor mjaft  të madh të banuar pjesëisht 
nga shqiptar,nga popullsi greke,sllave që së bashku arrinin 1.5miljon .Kufi njët e këtĳ  
territori fi llonin nga lumi Shkumbin e Vardar në Veri dhe mbaronin në Korinth në 
Jug,duke pasur rrotull një pjes të detit  Adriatik dhe Jon në Perëndim dhe pjes të 
detit Egje në Lindje.Pashallëku i Janinë përfshinte sanxhakët e Tërhallës ,Lapentit 
,Janinës,Delvinës ,Vlorës dhe Ohrit 14 kaza të sanxhzkut të Manastirit dhe 3 kaza të 
sanxhakut të Selanikut.”21  “Qëllimi kryesir i tĳ  ishte krĳ imi i një shteti të shkëputur 
nga varsia e Portës së Lartë.Ai organizoi administratën ,forcat e armatosura,organt 
diplomatike etj”22..Ai goditi me shpejtësi pushtetin politik dhe ekonomik të familjeve 
të vjetra feudale dhe mbështeti fuqishëm feudalët e rinj ,duke u dhën prona nga 
konfi skimet e kundërshtarve . Ai shpejtoi procesin e çifl igimit duke pëdorur dhe 
dhumën për të krĳ uar çifl igjet”23 .Ali pashë Tepelena i  kushtoi intersn ekonomis 
qytetare ,zejtaris e tregëtis mbasi kishte detyrime ndaj tyre pasi e ndihmuan për të 
mar pushtetin, siguroi të ardhura të mëdha si sipërmarrës i taksave .Për zhvillimin 
normal të tregëtis ai shpartalloi të gjitha çetat e bandat e kusaris dhe tregoi kujdes për 
mbrojtien e jetesës dhe të prone së çdo zejtari dhe tregtari ,pavarsisht nga kombësia 
dhe përkatësia fetare. “Ai krĳ oi një ushtri të re mbi bazat e parimeve ushtarake 
evropiane ,ajo përbëhej nga këmbësoria ,kalorsia ,artileria dhe fl ota luft arake .Ushtria 
përbëhej kryesisht nga ushtarët me rrogë ,të rekrutuar në Jug dhe në Veri, veçanërisht 
në Mirditë”24..Përvec forcave  toksore ai kishte dhe forcat detare :një korvetë, një brik, 
shalupa dhe baka që mbikëqyrnin gjithë bregdetin e Shqipëris Jugore.”25 Ngriti pranë 
Janinës një shkollë ushtarake dhe fi lloi të ,organizonte ushtrin e tĳ  krejt ndryshe nga 
mënyra alla turke e Perandoris  Osmane . Në dallim nga pashallarët e tjer ai krĳ oi 
armën e policis dhe rrjetin e informacionit me të cilat vihej në djeni përpikpamjet 
18  Godo Sabri,”Ali Pashë Tepelena”A.Z Cajupi  f.299 .
19  Godo Sabri, “Ali Pashë Tepelena”A.Z Cajupi 1993  f. 313.
20  Godo Sabri,  “Ali Pashë Tepelena”A.Z Cajupi 1993  f.373.
21 Ushtelenca Ilir, “Diplomacia e Ali Pashë Tepelenës” Minerva 1996  f. 12.
22  Thëngjilli Petrika,  “Historia e Popullit Shqiptar” SHBLU 2009  f. 290.
23  Thëngjilli Petrika, “Historia e Popullit Shqiptar” SHblu 2009  f. 291 .
24  Thëngjilli Petrika, “Historia e popullit Shqiptar”Shblu 2009 f.291.
25  Po aty.
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e banorve , për vendimet që merreshin në Stamboll dhe për ndryshimet në arenën 
ndërkombtare.Në pashallëku e Janinës kishte një aparat të tër gjyqësor kryetari i 
të cilit ishte ai vet .”Në çdo qytet dhe krahin u ngritën gjyqe ,në kundështim me 
legjistacionin Ali pasha futi në zotrimin e tĳ   parime të legjistacioneve evropiane të 
kohës sic ishte barazia para ligjit , si për myslymanët ashtu dhe për të krishterër.”26 
Vendimet gjyqësore apeloheshin në Janin dhe jo në Stamboll. Ai i njohu popullsisë 
greke shumë të drejta të cilat sheti osman ia kishte mohuar ,grekët kishin shkollat 
dhe kishta e tyre ,lejoheshin të zbatonin lirisht zakonet e tyre. Ali pashë Tepelena 
kishte vendosur një rregull tjetër në provinct që ishin nën sundimi e tĳ ”27.Duhet të 
paiseshin me një letërnjoft im që quhej “Teskere” i cili i mbante një vulë të presuar 
nga unaza e pashait.Ai bëri pothuaj tregëti me të gjitha shtetet evropiane :Turqim 
,Gjermanin,Rusin,Rumanin, Polonin ,Venedikun,Maltën ,Italin,Francën dhe Austrin. 
Ali pasha u përpoq të përhapte arsimin midis shqipëtarve dhe grekëve ,përkrahu 
jo vetëm shkollat fetare por edhe laike .Nga shkollat laike të Janinës ku shqipëtarët 
e grekët mësonin dhe gjuhët e lashta kishin dale rreth 400nxënës.,pashai hapi dhe 
mjaf shkolla fetare  sidomos në fshatrat e Shqipëris së Jugut ku fi lloi për here të pare 
mësimi i gjuhës shqipe shkruar me gërma greke . “Ai lejoi inteligjencën e oborrit të 
tĳ  të diskutonte lirisht nëpër sallone problemet fetare ,letrare ,historike. shkencore 
dhe artistike 

2.1  Mardhëniet me Portën e Lartë

Në vitin 1787 Ali pasha kishte synuar të shpallej një Muhamed pasha i dyt sapo 
turqia të pësonte disfatën e pare. Përforcimi i tĳ  ekonomik ,dobësimi vazhdushëm 
i pushtetit qëndror dhe rrethanat politike ndërkombëtare ushqenin vazhdimishtë 
shpresën e një pjese të krerëve shqiptar që përfaqësoheshin nga Ali pasha ,për të 
mënjanuar sa më shumë vartësin nga Porta e lartë”28.  “Sulltan Mahmudi II priste të 
vinte koha e përshtatshme për të larë llogaritë me mëkëmbësin e tĳ  të fuqishëm e të 
pabindur, edhe pse në marrëdhëniet zyrtare me Portën, ai ishte nga më të rregulltit 
në shlyerjen e detyrimeve ushtarake e sidomos të atyre fi nanciare”29.Në vitin 1812, 
kur lidhi paqen me Rusinë dhe kur Fuqitë e Mëdha evropiane gjendeshin në pragun 
e fazës vendimtare të luft ës midis tyre, sulltan Mahmudi II e drejtoi vëmendjen në 
problemet e brendshme të perandorisë.Vëmendja e tĳ  u drejtua në radhë të parë 
mbi më të fuqishmin e më të rrezikshmin e tyre, Ali pashë Tepelenën i cili jo vetëm 
kishte qenë kundër përfundimit të paqes së Bukureshtit të muajit maj 1812, por 
kishte ndezur në sanxhakun e Ohrit luft ën me Jusuf Beun e Dibrës”30. I nxitur nga 
ambasadori frëng Andreosi, ai arriti të merrte një masë të ndërmjetme, me qëllim 
që ta kufi zonte pushtetin e vezirit të Janinës. Prandaj urdhëroi që Veli Pasha të 
transferohej në sanxhakun e Tërhallës dhe funksionet që mbante vetë Aliu e Myft ar 
Pasha të pezulloheshin deri në një urdhër tjetër. Ky qëndrim i sulltanit e shqetësoi 
Ali Pashën dhe e detyroi të masa mbrojtësee të mbështetej te forcat e veta ,nga ana 
tjetë ruajti dhe forcoi lidhjet me Anglinë,së cilës ndihmat e tĳ  i shërbenin për dëbimin 
e francezve nga ishujt Jonian si dhe në depërtimin e mallrave ne Evropë. “Në muajin 
26  Po aty.
27  Ushtelenca Ilir,”Diplomacia e Ali Pashë Tepelenës” Minerva 1996  f.19.
28  Ushtelenca Ilir, “ Diplomacia e Ali Pashës” Minerva 1996  f.263.
29  Po aty.
30  Ushtelenca Ilir, “Diplomacia e Ali Pashës” Minerva  f.260.
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prill 1813 u bë në Janinë takimi i vezirit me gjeneralin anglez Ejre, të cilit Ali Pasha i 
premtoi ndihmën e vet kundër francezëve për pushtimin e Korfuzit..Në muaj tetor 
1813 Porta e Lartë mendoi ta shkarkonte Aliun nga ofi qet i derven pashës për të mos 
acaruar më tej tërbimin e tĳ  .Aliu iu bind urdhërit dhe u tërhoq për në Tepelen , po 
këtu qëndroi për pak kohë.Sapo mori vesh disfatata katastrofi ke të Napoleonit në 
Rusi u këthye në Janinë ,që këtej u kërkoi anglezve arëm për të sulmuar Pargën që 
ndodhej akoma në duart e ushtrive frënge si dhe ndërmjetëimin  tyre në Stamboll 
pë të përmisuar marrëdhëniet e tĳ  me Portën e Lartë”31. Porta e Lartë nuk mundë 
të merrte masa kundër Aliut pasi pas disa muajsh shpërthyen kyengritjet serbe.
Më 1821 fi lloi përhapia e kryengritjeve të popullsis greke për pavarsi dhe gjëndja 
vështir e krĳ uar kundër osmanve në Rumeli , More dhe  Shqipëri ja shtuan guximin 
Ali pashë Tepelenës në një  koh që ato shkaktonin shqetësim të madh në Stamboll. 
Situata për Portën e Lartë lidhur me pashallëkun e Janinës keqësohej edhe për faktin 
se midis ushtarakve kryesor osman që mbanin të rrethuar Janinën fi lloi grindja”32 
.Luft ën kundër Ali pashës  të cilë  sulltani  u angazhua ta mbaronte brënda 4javëve 
u bë objek që përfshiu pothuaj të gjitha këshillat që mblidheshin në Portën e Lartë 
dhe brënda sarait sulltanor .”Mahmudi II I shikonte dinjitetin e tĳ  të plagosur nga 
rezistenca e pashait të Janinës ,të cilin nuke mposhte dot. Më 1821 Porta e Lartë e 
shkarkoi kryekomandantin që e mbante Janinën të rrethuar dhe e zvëndësoi atë me 
ish vezirin e madh të perandoris Hurshi Pashan”33.Me të arritur në i Janinës,Aliu i 
dërgoi më 7 mars kryekomandantit osman kundërpropozimin e tĳ  .”Ai pranoi të 
hynte në bisedime me Portën e Lartë me këto kushte 
 Ushtria perandorake të largohej menjëher nga Shqipëria e Jugut
 Porta e lartë ti paguante atĳ  të gjitha shpenzimet e luft ës
 Të kishte amnisti pë të gjithë njërzit e pashait të persekutuar nga Porta e Lartë
 Ti mbetej ati për gjithëmon pashallëku i Janinës ,bregdeti i Shqipëris së Jugut“34

“Në qoft ë se këto kushte nuk do të pranoheshin dhe do të bëheshin modifi kime 
atëherë Ali pasha do të vazhdonte luft ën . Ali pasha do të merte nga Hursit pasha 
këto propozime : të dorzonte armët, të shonte brënda 24 orve në pragun e tëndës së 
tĳ  që angazhohej (pa garanci tjetër) ta shoqëronte me nder në Stamboll ku ai pritej të 
justifi kohej përpara sovranit të tĳ .”35

“Meqënse nuk ranë dakortë sulltan Mahmudi II nguli këmbët që Aliu të shkonte në 
Stamboll për tu përulur përpara  tĳ  ,nuk mbeti gjë tjetër vec se sulmi kundër pashait 
që kishte mbetur  shumë pak forca rreth tĳ  në Janinë. Vrasia e Ali pashës në shkurtin 
e vitit 1822 ishte shkatërrimi i pashallëkut të Janinës nga ushtria osmane”36 .

2.2 Mardhëniet me Fuqitë Perëndimore

Në luft rat që u zhvilluan në fundë të shekullit të XVIII dhe fi llimin e shekullit XIX 
,Fuqitë e mëdha të kohës ( Francë,Rusi ,Angli) u përpoqën të hidhnin ndikimet e 
tyre mbi pashallëkun e Janinës .Në rrjedhën e këyre ngjarjeve lindi dhe u zhvillua 
diplomacia e pashait të Janinës,duke përfi tuar nga rënia e shtetit osman ,nga luft rat 
31  Ushtelenca Ilir, “ Diplomacia e Ali Pashës Tepelenës” Minerva 1996  f. 263.
32  Ushtelenca Ilir, “Diplomacia e Ali Pashë  Tepelenës” Minerva1996  f.270.
33 Ushtelenca Ilir, “Diplomacia e Ali Pashë Tepelenës” Minerva 1996 f. 272.
34  Po aty.
35  Ushtelenca Ilir, “Diplomacia e Ali Pashë Tepelenës “Minerva 1996 f. 272.
36  Ushtelenca Ilir,” Diplomacia e Ali Pashë Tepelenës” Minerva 1992  f. 273.
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dhe kontraditat e tyre për hegjonomi në bregdetin shqipëtar ,ai u përpoq të realizonte 
qëllimet e veta politike,zgjerimin dhe forcimin e pashallëkut të Janinës ,aneksimin e 
pashallëkut të Shkodrës dhe krĳ imin e një shteti të fortë shqiptar që do të sundohej prej 
ti me synim për ta shkëputur atë nga varsia e perandoris osmane.”37 Më 1797 Franca e 
mundi Austrinë dhe e detyroi të nënshkruante traktatin e Kampo-Formios. “Me këto 
pushtime Franca u bë fqinje me Pashallëkun e JaninësMë 1 qershor 1797 Aliu i dërgoi 
një letër gjeneral Napoleon Bonapartit, me të cilën i shprehte gadishmërinë për të 
ndihmuar zbarkimin e ushtrive frënge në ishujt joniane. Bonoparti e pranoi ofertën 
dhe i premtoi miqësinë e Francës.”Francezët zbarkuan në Korfuz me 27 qershor 1797  
midis Ali Pashës dhe komandantit francez të Korfuzit, gjeneralit Donzëlo u vendosën 
marrëdhënie të rregullta. Të dy palët u përpoqën ti përdornin, secila për interesat e 
veta këto marrëdhënie.”38 Në pranverën e vitit 1798 Aliu shkëputi nga francezët lejen 
që anĳ et e tĳ  të ngarkuara me ushtarë të  përmes kanalit të Korfuzit.”39 Me këto anĳ e 
ai zbarkoi natën e pashkëve në Lukovë (Himarë). Më 1798 Aliu mori urdhër nga 
Stambolli të nisej me ushtritë e veta për të marrë pjesë në ekspeditën turke kundër 
Pasvanogllit. i cili kishte ngritur krye në Vidin. Francezët e Korfuzit u përpoqën 
të ndalonin Aliun nga pjesëmarrja në këtë ekspeditë. Në Vidin Ali Pasha mësoi se 
ishte formuar një aleancë tri palëshe annglo-ruso-turke kundër Francës dhe se fl ota 
e përbashkët ruso-turke do t'i dëbonte ushtritë franceze nga ishujt jonian të vepronte 
kundër saj”40. Për të përkrahur veprimet e fl otës ruso-turke në ishujt joniane, Aliu u 
ktye në Janinë me lejen e sulltanit. Kur Turqia i shpalli luft ë Francës më 10 shtator 
1798, ai fi lloi menjëherë sulmet kundër ushtrive franceze dhe pushtoi Butrintin, 
Gumenicën, Prevezën e Vonicën, përpara se të arrinte fl ota ruso-turke. Porta e Lartë 
duke ndjekur me kënaqesi veprimet e Ali Pashës, shpërbleu atë me titullin vezir. Flota 
e përbashkët ruso-turke, nën komandën e admiralëve Ushakov dhe Kadri bej, arriti 
në ishujt jonianë në fi llim të vitit 1799. Me pushtimin e Korfuzit, më 22 shkurt 1799, 
ushtritë franceze u dëbuan nga këto vise. Në vend të francezëve, Pashallëku i Janinës 
tani kishte fqinjë rusët.  “Si u prish me francezët, Ali Pashë Tepelena u përpoq të 
lidhte miqësi me rusët. Për këtë qëllim ai hyri në kontakt me admiralin Ushakov dhe 
me funksionarë të tjerë rusë. Këtyre u  dha të kuptonte se kishte nevojë për ndihmën 
e Rusisë që të shkëputej nga sovraniteti i sulltanit”41. Me 1799 kur Aliu bëntë të tilla 
përçapje, Rusia ishte aleate e Turqisë dhe nuk kishte interes t'i shkaktonte telashe 
aleates së saj pa mbaruar luft a me Francën.  Në këtë mënyrë marrëdhëniet e Aliut 
me fqinjët rusë nuk qenë të mira qysh në fi llim dhe ato shkuan gjithmonë duke u 
acaruar. Qeveria e Londrës e cila pë të mos i prishur qejfi n sulltanit ,kishte refuzuar 
kërkesën e Ali pashës për tu lidhur me të në fi llimin e vitit 1804 u kujtua për dobin 
që mund të sillte lidhja me pashallëkun e Janinës ,prandai dërgoi Morierin në Janinë 
pran Ali pashë Tepelenës”42 .Riaktivizimi i politikës Angleze me dërgimin e Morierit 
në Janinë synonte jo vetëm ruajtien e Shqipëris nga Francezët,por edhe të krĳ onte 
në bregdetin perëndimor të Ballkanit një pikë mbështetëse sic kishte Rusia në Ishujt 
Jonian.I dërguari  Anglez Morieri në bisedën e parë me Aliun u përpoq ta binde 
të zbutej pak me Rusin ,po pashai i Janinës nuk pranoi kushtet e Rusisë por edhe 
37 
38  Ushtelenca Ilir, “Diplomacia e Ali Pashë Tepelenës”  Minerva 1996  f. 43.
39  Po aty.
40  Po aty.
41  Ushtelenca Ilir, “Diplomacia e Ali Pashë Tepelenës” Minerva 1996  f.76.
42  Ushtelenca Ilir, “Diplomacia e Ali Pashë Tepelenës” Minerva 1996  f .79.
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shprehet dyshime lidhur me planet e saj.Meqënse Ali nuk pranonte kushtet e rusisë 
,qeveria ruse nuk hoqi dorë nga veprimtarit armiqësore kundër tĳ . Ali pasha kurë 
u bind se Rusia nuk do të hiqte dorë nga qëlimet  për të përmbysur  pushtetin e tĳ  
,kundërmori masa për të shkatërruar armiqët e tĳ .:43 Duke denoncuar në Stamboll 
marrëdhëniet e Rusisë në lidhje me bejlerët e Shqipëris së Jugut ai alarmoi Portën 
për rrezikun që i kanosej pashallëkut të tĳ  .Ai e bindi Portën ti jepte një pushtet 
më të gjerë dhe më apsolut në pashallëkun e tĳ , që ta përballomte ndikimin Rus.  
Ndërhyrej e rusisë në pashallëkun e Janinës shkaktonin xhelozinë e Portës së Lartë e 
cila nga frika se mos ky pashallëk binte   nën ndikimin Rus . Atëher kabineti i shkroi 
përfaqësuesit të saj në Korfuz që të vepronte më me kujdes për të mos hyr në konfl ikt 
me Stambollin.
“Si rezultat  i bisedimeve midis përfaqësusve të Ali pashë dhe të Mocenigos në 
shtator të vitit 1804 u arrit një marrveshie sips këtyr kushteve : 
1- Të gjithë suliotët që ishin hedhur nga Rusia kundër Aliut do të këtheheshin në 

Korfuz dhe nuk do të largoheshin që andej
2- Ali pasha nuk do të bënte më në pashallëkun e tĳ  ndiekie kundër personave që 

mbroheshin nga Rusia.
3- Pashai detyrohej të mos shqetësonte drejtëpërdrejt shtetasit e Republikës së Shtatë 

Ishujve jonianë,si dhe të mbante miqësi të sinqert me agjentët rusë”44

“Përfundimi  i kësaj marrëveshje ishte mjaft  fi timprurse për Aliun , në muaj nëntor ai 
e detyroi lidhjen e bejlerëve të Shqipëris së Jugut të nënshkronin paqe me të ,duke 
mbetur pa ndihmën e Rusisë bejlerët e Camëris ,Konispolit , e të Delvinës ishin të 
pazot të luft oni Aliun  , i cili detyroi ata të pranoni garnizonet e tĳ  në Margaritë 
dhe në Paramithi krahinat më të mëdha të Camëris.”45

Konkluzione

Ali pashë Tepelena lindi në Tepelenë më1743 dhe vdiq më 1822 pati si qëllim 
kryesor formimin e një shteti shqiptaro-grek me dy gjuh zyrtare ate grek dhe shqipe 
dhe liri fetare, Aliu ishte mjaft  i ditur dhe  përparimtar ,ai e dinte se perandoria 
po shkatërrohej se 90% e banorve të këtyre zonave ishin me preiardhie Arbërore 
pavarsisht ,gjuhës apo fesë  do të bënte cëdo gjë për të mëposhtur rezistencat që 
haste për të arritur këtë qëllim. 
Ai u bë një fi gure e rëndësishme në Ballkan në shekujt e XVIII-XIX kishte një fuqi 
shpirtërore ,inteligjencë dhe një kujtes mjaft  të mir .Me pushtetin e tĳ  të madh u 
hap rruga bujqësis , blektoris , tregëtis ,artizanatit , të pasurohej vëndi njëherasi 
pasurohej dhe ai vet 
Tek Aliu pasuria e shtetit dhe ajo vetjake njësoheshin ai jo vetëm e quante të tĳ ën 
pasuein e vëndit po e administratonte si të tillë, një pjes me prona direkte , ndërsa 
pjesën tjetër me anë të të tjerve ,tegtar ,buq duke u mare tër fi timin dhe u linte një 
pjes sa për të ecur per më tej.
Aliu kërkoi aleancë mëe ruse për tu shpallur i pavarur tre vjet para rvolucionit Aliu 
ishte zotë i Trikallës, Janinës dhe Artës,ai kishte nën sundimin e vetë gjithë Shqipërin 
e jugut dhe pothuaj tër Greqin .Politika e tĳ  përputhej me atë të Fuqive të Mëdha 
dhe vetëm kur ishte fj ala për shëmbjen e Perandoris Osmane me kusht që Shqipëria 
43  Po aty.
44  Ushtelenca Ilir, “Diplomacia e Ali Pashë Tepelenës” Minerva 1996  f.84.
45  Ushtelenca Ilir, “Diplomacia e Ali Pashë Tepelenës” Minerva 1996  f.85.
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eJugut të njihej si shtet më vete dhe ai si sovran i pavarur i saj. Ai mbrojti territoret 
e tĳ  jo vetëm nga e Fuqitë e Mëdha po i dha shtypie të gjithë përpiekjeve të tyre që 
synonin shkatërrimin e pushtetit dhe të shtetit të tĳ . 
Respektimi i pushtetit të Kishës Ortodokse dhe përfshirja e saj në pushtetin e 
kohës, ishte një traditë shtetformuese otomane, të cilën Ali Pasha Tepelena e gjeti 
të trashëgueshme  nga rënia e Konstandinopojës. Në organizimin e brëndshëm të 
pushtetit të Ali pashës  dhe te peshkopët e kishës Ortodokse ai gjeti njerëz që  i qeveristet 
dhe i drejtonte  si udhëheqë shpirtëror  një pjes të madhe të nënshtetasëve të vet.  Ali 
Pashë Tepelena do të drejtonte  një etniteti shtetëror që përfshinte rreth 1.500.000 
banorë të përbërë nga grupe të ndryshme etnike, ai nuk u gjend i papërgatitur për të 
përjetuar këto ndryshime, por në varësi të rrethanave dhe gjeopolitikës, megjithatë 
evoloi qendrimet e veta politike, nga një shkollë administrative e politike, që e kishte 
përgatitur për të qenë një Pasha për të krĳ uar shtetin e vet.  Figura e  Ali pashë 
Tepelenës në kontekstin historik paraqet një etap të rëndësishme të historis sonë 
dhe  hedh në dritë një nga periudhat më rëndësi të histories së shqipëris , periudhën 
kur pas tre shekujsh nën sundimin Otoman, Shqipëria fi lloi të përmëndej sërisht në 
Europ, Duke paraqitur një nga fi gurt më të rëndësishme të historisë së Shqipërisë në 
fundin e shekullit XVIII dhe fi llimin e shekullit XIX. Aliu si diplomatë dinte shumë 
mië si t’i harmonizonte planet e tĳ  me situtën nderkombetare, si rezultat i se cilës 
ai ia doli mbane te krĳ onte një pashallëk të madh, i cili perfshinte nje territor te 
gjere dhe i jepte stabilitet dhe pavaresi fuqise se tĳ . Ai dhe pushteti i tĳ  u bënë një 
cështje problematike në shumë gjykata evropiane. Secila perpiqej ta përdorte atë 
per të kundërpeshuar ndikimin e pushtetit kundërshtar, por Aliu ishte ne gjëndje 
të përdorte të njëjtat mjete. Ai perdori miqësine me Francën për të kundërbalancuar 
qëndrimin dhe veprimtarinë armiqësore të rusëve dhe atë me anglezët, kundër rusëve 
dhe francezëve përvec sigurimit të armëve dhe municioneve, si dhe instruktorët e 
huaj për ushtrine e tĳ    .Kjo është arsyeja pse ai është quajtur Bonaparti Muhamedan.  
Viktor Hygo derisa bëri një krahasim midis Aliut dhe Napoleonit, duke thënë: “Aliu 
për Napol ishte si tigri për luanin” ose si “petriti ndaj shqiponjës”Gjatë analizimit të 
ngjarjeve të ndryshme autorët e huaj, si francezë dhe ato anglëz i paraqesin ngjariet 
në bazë të  interesave të tyre, pra me politiken e vendeve te tyre.Në përgjithësi e 
përshkruajn  Aliun me ngjyra të erreta,sepse politika e qeverise së tyre me Aliun 
s’ishte gjë tjetër, vecse një dështim. E tregoin Napoleonit se vetëm ai ishte zot i 
shtëpisë se tĳ . Askush përvec tĳ , madje dhe perandori më fuqishëm që kishte njohur 
bota, do ta konsideronte Shqiperine si një mall tregtie. Francezet e quanin ate të 
pabesë që kishte tradhtuar aleatët e tĳ  kur ata kishin patur më shumë nevojë për 
të, duke harruar pabesinë e tyre ndaj tĳ . Ata duan vetëm një kontribut njëpalesh në 
aleancën e tyre, por dihet shumë mirë që Aliu nuk bëri asnjë aleancë jashtë "dëshirës 
së tĳ  të mirë. Ata niseshin nga interesi i tyre , politika e tyre ndryshonte në përputhje 
me konjukturat politike Për shkak të faktit që nuk ndodhi ndonjë konfl ikt i hapur 
dhe i zhurmshëm midis tyre dhe Pashait, e paraqesin atë sikur anglezët nuk vepruan 
mbi pushtimin. C'fare emri mund ti vihet interesit ekonomik të Britanise në Shqipëri, 
pushtimin e saj të Ishujve të Jonit dhe Pargën, përdorja e Aliut për të kundërpeshuar 
Francën me tepër se pushtimi? në të shkruarit e histories së Aliut ata nisen duke u 
marrë në mënyrë  sipërfaqësore me histori, të cilat nuk kanë ndonjë dokumentacion 
rreth imtësirave që paraqesi këto  të cilat i ulin vlerat e qeverive dhe interesave të 
tyre, duke e paraqitur fi guren e tĳ  me ngjyra të erreta, duke na prezantuar keshtu 
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nje histori sensacionale. Shumë autor thonë se Aliut i lindi dëshira për pavarsi pas 
revolucionit frëg, dhe se ai ishte një bashkudhëtar latlum i Napoleonit  ndryshe do të 
kishte mbetur një pasha i humbur .Në të vërtet revolucioni frëg dhe Napoleoni paten 
një ndikim mjaft  të kufi zuar dhe tërthort në zhvillimin e Aliut .Aliu rritej edhe më 
tej kur Napoleoni mbahej i burgosur prej pesë vjetësh në një ishull duke patur për 
roje Hiudson Lovin mikun e vjetër të Aliut ish –guvernator i Korfuzit .  Napoleon 
dhe Aliu paten disa pika takimi ,po kurrsesi së mund të pohohet se Aliu u rret dhe 
shkëlqeu nën Napoleonin. Ana positive që pasqyrohet në histoein e tĳ  është se ai 
ishte kundër Imperatorisë Otomane .kundë sulltanit dhe donte që Shqipëria të ishte 
më vete e shkëputur nga Turqia .
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Komunikimi Prind-Mesues-Nxënës

Rudina Shkurtaj

Abstrakt

Në kohët e hershme të fëmĳ ërisë, secili moment që edukatoret dhe fëmĳ ët 
ndërveprojnë me njëri-tjetrin është mundësi që të zhvillojnë marrëdhënie pozitive. 
Për edukatoret është e rëndësishme të përdorin strategji të duhura dhe të zhvilluara 
dhe të cilat kanë parasysh nevojat e fëmĳ ëve, interesat, stilet dhe aft ësitë e tyre. 
Hulumtimet sugjerojnë se komunikimet edukatore-fëmĳ ë luajnë një rol domethënës 
duke ndikuar në zhvillimin social dhe emocional të fëmĳ ëve të vegjël. 
Nga ana tjetër, komunikimi është një aft ësi prindërore e rëndësishme. Të qenurit 
prind mund të jetë një ndjenjë kënaqësie kur një marrëdhënie pozitive prind-fëmĳ ë 
është e stabilizuar. Kur jeni prind i një fëmĳ e të vogël apo adoleshenti, komunikimi 
i mirë është çelës i ndërtimit të vetëvlerësimit dhe poashtu është një respekt i 
përbashkët. 
  Funksioni i një komunikimi të mirë prind-edukatore është më shumë se thjeshtë një 
udhëzim për raportet e edukatores për prindin, se si sillet dhe performon fëmĳ a i tĳ  
në kopsht. Është me të vërtetë një partneritet i cili mundëson rrjedhjen e informatave 
në të dyja anët nga edukatorja tek prindërit për arritjet e fëmĳ ës në kopësht si dhe 
nga prindi tek edukatorja për bërjen e detyrave në shtëpi. 
Ajo siguron mekanizmin që edukatoret ta ft ojnë dhe ta mbështesin pjesëmarrjen 
aktive të prindërve në edukimin e fëmĳ ëve në ambientin shtëpiak.  
Në përgjithësi, prindërit apo kujdestarët e kanë njohurinë bazike më të mirë për 
fëmĳ ën. Është për interesin më të mirë të fëmĳ ëve tonë që të përfi tojnë përparësi të 
plotë nga ai informacion si një ndihmë në kuptimin dhe vlerësimin e një fëmĳ e. Të 
diturit se si një fëmĳ ë sillet në shtëpi dhe në kontekste tjera si sillet ai jashtë shkollës, 
mund t’i ndihmojë edukatoret që t’i balancojnë mirë vlerësimet e tyre për fëmĳ ët. 
Komunikimi me prindërit ka një rëndësi të madhe. Edukatoret duhet të jenë të 
përgatitura që të punojnë me një llojllojshmëri kujdestaresh të fëmĳ eve, duke fi lluar 
nga prindërit që punojnë e deri tek kujdestari i fëmĳ ës apo ndonjë i afërm i cili 
kujdeset për të. Edhe komunikimi me fëmĳ ët në kopsht ka rëndësi tejet të madhe 
sepse ai komunikim ndikon në krĳ imet e koncepteve të para dhe thelbësore për jetën 
e tĳ  
Në këtë kumtese pra do të fl itet për temën e komunikimit prind-edukatore-fëmĳ ë, 
ku do të shtjellohet rëndësia, metodat dhe strategjitë për komunikim sa më efi kas 
dhe frytdhënës për secilin subjekt. 

1. Komunikimi midis prinderve, mesueses dhe femĳ eve

      Komunikimi me familjet rreth fëmĳ ëve është një pjesë e rëndësishme e përgjegjësve 
të personelit mësimor. Të gjitha familjet shqetësohen për fëmĳ ët e tyre dhe duan 
që fëmĳ ët e tyre të mësojnë të lumtur e me plot sukses. Cikli parashkollor shënon 
përjetimin e parë të fëmĳ ës larg familjes. Anëtarët e familjes dëshirojnë të dinë ecurinë 
e fëmĳ ës. Personeli mësimor dëshiron të diskutojë aktivitetet e fëmĳ ës, përparësitë, 
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dobësitë dhe problemet e tjera shqetësuese me familjet, në mënyrë që aktivitetet dhe 
konceptet të përforcohen në shtëpi.1 
Në vitet parashkollore ka rëndësi që familjet dhe shkollat të komunikojnë hapur dhe 
lirisht lidhur me fëmĳ ët dhe aktivitetet. Shkolla dhe familja janë të lidhura ngusht 
me njëra-tjetrën. Sa më i mirë të jetë komunikimi në mes tyre, aq më shumë do të 
ndihmohen fëmĳ ët në përjetimet e tyre të para mësimnxënëse. Nuk është gjithëmonë 
e lehtë të gjesh kohë për komunikim në programin e ngjeshur ditor, por kur mësuesit 
e konsiderojnë komunikimin si sukses të fëmĳ ëve, ai bëhet pjesë e aktiviteteve ditore. 
Rëndësia e pakontestueshme e bashkëpunimit edukator - prind është konfi rmuar 
edhe me Ligjin për Edukimin Parashkollor, ku ky bashkëpunim është përcaktuar 
si një ndër parimet kryesore të këtĳ  niveli të edukimit. Prandaj, funksionimi i këtĳ  
komponenti, gjatë realizimit të punës me fëmĳ ët e moshës parashkollore, është 
obligim i secilit institucion parashkollor në përgjithësi, dhe i secilës edukatore në 
veçanti. 
Alternativat e bashkëpunimit me prindër, janë specifi ke për secilin vend, për 
secilën shoqëri dhe për secilën kulturë të familjes, kurse edukatorja, gjatë praktikës 
së bashkëpunimit, duhet t’i ketë parasysh këto specifi ka. Mirëpo, janë edhe disa 
strategji universale të komunikimit me fëmĳ ët dhe të cilat ndikojnë në krĳ imin e disa 
vetive, po ashtu universale, të cilat vlejnë për të gjithë fëmĳ ët e të gjitha shoqërive 
dhe kulturave. Disa prej tyre mund të jenë edhe:5 
• Mbledhje periodike të prindërve në ambientin e kopshtit, ku bashkëbisedohet për 

temat rreth funksionit dhe programit të kopshtit dhe informatat e përgjithshme 
për fëmĳ ët.

• Konsultime të shkurtëra, të përditshme me edukatoren, kur prindërit sjellin ose 
marrin fëmĳ ët e tyre nga kopshti duke këmbyer informata reciproke rreth fëmĳ ës. 

• Takime të posaçme, individuale të prindërve me edukatoren (dhe sipas nevojës), 
ku u jepet mundësia të dyve që të japin mendime dhe vlerësime që kanë të bëjnë 
me zhvillimin e fëmĳ ës. 

• Kontakte telefonike ose përmes adresave elektronike me prindin, në rast se ka diç 
më specifi ke për të cilën duhet të dĳ ë prindi. 

• Takime informuese me specialistët e fushës së arsimit parashkollor, në të cilat 
shqyrtohen temat që u interesojnë prindërve. 

• Bisedat konkrete me prindin, për çdo nevojë urgjente.  
Nga qasja serioze dhe e qëlluar ndaj çështjes së bashkëpunimit me prindër, varet 
edhe suksesi i përgjithshëm i punës së institucionit parashkollor, dhe i edukatores 
në veçanti. Bashkëpunimi edukatore - prind, mund të jetë i suksesshëm, vetëm 
kur të dy palët, vazhdimisht përcjellin dhe kontribuojnë në rritjen dhe zhvillimin e 
gjithanshëm të fëmĳ ës. 
Meqenëse bashkëpunimi me prindër, nuk është aspak i thjeshtë dhe duhet të jetë 
shumë përmbajtësor dhe i efektshëm, si kriter kyç i një bashkëpunimi të tillë duhet 
të jetë përshtatshmëria me kulturën familjare. Edukatorja duhet ta njohë dhe ta 
respektojë mentalitetin dhe nivelin intelektual të prindit-familjes së fëmĳ ës. 
Një komunikim i tillë (edukator-prind), ia lehtëson shumë punën me fëmĳ ët vet 
edukatores, dhe prindërve u mundëson një trajtim të nevojshëm e adekuat ndaj 
fëmĳ ës së tyre. Si e tillë (edukatorja e përgatitur profesionalisht), inkurajon të gjithë 
prindërit për bashkëpunim e informim reciprok rreth fëmĳ ës dhe ky reciprocitet 
patjetër që do të sigurojë ,,përfi time” për fëmĳ ën, prindin dhe vet institucionin 
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parashkollor. 
Pra, angazhimi i prindërve, është një element shumë domethënës, për institucionin 
parashkollor. Mirëpritja, duhet të fi llojë, që në takimin e parë të tyre, me 
edukatoreninstitucionin. Prindërit, duhet të konsiderohen si specialistë, për fëmĳ ët 
e tyre dhe si pjesëmarrës aktiv në procesin e zhvillimit dhe të edukimit të këtyre 
fëmĳ ëve. Prandaj është e preferuar që të gjitha institucionet parashkollore, ta 
vlerësojnë dhe ta institucionalizojnë, partneritetin ,,edukator–prind”. 
Komunikimi i bazuar në përparësi më tepër duhet të fokusohet në portretizim dhe 
theksimin e përparësive dhe potencialit tek çdo fëmĳ ë sesa në fokusimin tek dobësitë 
apo problemet. Duke përdorur këtë parim, qëllimi është që jo vetëm të mësohet por 
edhe të zhvillohet elasticiteti dhe kapaciteti për bashkëpunim.
a) Ndërto vetëbesim si dhe kompetenca: një fëmĳ ë me vetbesim jo vetëm që mund 
të mësojë më mirë po ka shumë gjasa të dëshirojë të mësojë më shumë. Në shumicën 
e zhvillimeve të komunikimit dhe veçanërisht në atë të fëmĳ ëve, fokusimi është 
në rritjen e vetëdĳ es dhe krĳ imin e aft ësive. Megjithatë, kur fëmĳ ët vazhdimisht 
shohin se vlerësohen dhe janë të rëndësishëm, ata mësojnë të ndërtojnë një bazë për 
mendimin kritik dhe një dashuri të përjetshme për mësim. 
Më e rëndësishme se çka fëmĳ ët kanë nevojë të mësojnë është se çka mund të jenë 
ata. Vetëbesimi promovon aft ësi kopjuese, gjetje të zgjidhjeve dhe potencial të plotë 
të secilit pjesëtar që i përket situatës të tyre. Vetbesimi shfaqet në personat elastik të 
cilët tregojnë shkathtësi, të kujdesshëm, optimist, të vendosur dhe kreativë. 
Ndërtimi i vetbesimit dhe i kompetencave tek komunikimi mund të shpjegohet në 
disa mënyra: 
• Përdorimi i tregimeve, fj alëve, mjeteve vizuele dhe modeleve që krĳ ojnë besim 

dhe gjithashtu kompetenca duke përfshirë gjuhën e cila e mbështetë vetëbesimin 
(“ jam shumë krenare që qëndrove larg atyre pulave”, “Shiko sa mirë i pastrova 
duart” 

• Përfshirja e ideve rreth “gjërave të vogla që mund t’i ndihmojnë fëmĳ ët për ta bërë 
një ndryshim”, veçanërisht në komunikimin me fëmĳ ët në rastet urgjente ( p.sh. 
të dĳ në çka të marrin me vete kur të dalin nga shtëpia, ta mbajnë mend adresën 
e tyre) 

• Duke i mësuar ata ta falenderojnë njëri-tjetrin që “janë fëmiu më i mirë”, 
pavarësisht rrethanave jetësore 

• b) Fëmĳ ët, ashtu si edhe të rriturit, më së miri mësojnë nga shikimi dhe dëgjimi i 
vazhdueshëm i veprimeve apo mënyrave të mendimit të cilat ne do të donim që ata 
t’i marrin si “model’, megjithëse pjesa më e madhe e komunikimit shfaqin modele 
negative, me një mesazh të shkurtër në fund që mos të veprojnë ashtu siç është 
shfaqur. Në vend që t’iu thuhet fëmĳ ëve çka të mos bëjnë dhe t’iu portretizohet 
vetëm vetë problemi, është më tepër efektive të portretizohen modele pozitive të 
cilat do t’i donim që t’i bëjnë ata (siç është të qenurit zemërgjerë, i drejtë, i sinqertë, 
i interesuar dhe përgjegjës) për t’i përforcuar veprimet dhe mendimet pozitive. 

• Për ta përkthyer në komunikim modelimin pozitiv ekzistojnë disa mënyra, 
përfshirë: 

• Në vend se fëmĳ ët të jenë të përfshirë në sjellje të rrezikshme dhe duke i vuajtur 
pasojat (p.sh. ndezjen e një shkrepseje dhe të digjen), duhet t’iu tregojmë atyre të 
ndërmarrin veprim pozitiv për ta parandaluar lëndimin (p.sh. kur e shohim një 
kuti të shkrepsave, ta diskutojmë nëse duhet të largohemi nga to apo t’i tregojmë 
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një të rrituri, të bëjmë diçka që i parandalon ata nga lëndimi) 
• Në vend se të përshkruhen situata apo pamje të frikshme, t’iu tregojmë fëmĳ ëve 

mënyra përmes së cilave ata mund ta ndihmojnë veten në momente kur kanë 
frikë (të fl asin me një të rritur të cilit i besojnë, ta këndojnë një këngë, të mendojnë 
për një moment të lumtur, etj.) 

• T’iu japim fëmĳ ëve një model që t’i mobilizojnë komunitetet e tyre (p.sh. në 
ndonjë rrugë ku mbeturinat janë të shpërndara, t’i mësojnë edhe të tjerët që t’i 
grumbullojnë në një vend; apo ndonjë person i cili nuk sheh mirë ta mësojnë si ta 
kalojnë rrugën në mënyrë të sigurtë duke dëgjuar me kujdes zërat nga të dy anët 
dhe përballë tĳ )

•  Të rriturve t’iu japim një model dhe t’ua dëshmojmë se si fëmĳ ët mund të mësojnë 
pa masë nga burimet e kufi zuara 

2. Rendesia e raportit te femĳ es me prinderit dhe edukatoren

      Raporti i mirë i fëmĳ ës me prindërit dhe edukatoren ndikon që ai të ndihet i 
kënaqur. Mu për këtë arsye është shumë me rëndësi që prindërit dhe edukatorja ta 
përmbushin rolin e tyre edukativ dhe ta nxisin fëmĳ ën që t'i përforcojë dhe t'i zgjerojë 
aft ësitë gjuhësore dhe sociale.20 Kjo arrihet, kur fëmĳ a ka mundësi të vizitojë vende 
të volitshme për të fi tuar përvojë, si, për shembull:  
• kopshtin zoologjik për fëmĳ ë   
• teatrin e fëmĳ ëve 
• vende të përshtatshme në natyrë  
• bibliotekat për fëmĳ ë  
•  vende të tjera atraktive që e vlen të vizitohen 
Kjo vlen sidomos atëherë, kur kushtet e banimit nuk ofrojnë mundësi për frymëzime 
dhe përjetime të volitshme për fëmĳ ën. 
 Një ndër veçoritë më të rëndësishme të një bashkëpunimi të frytshëm të prindërve 
me edukatoren e fëmĳ ës është kur komunikimi mes tyre nuk kufi zohet ose nuk 
reduktohet në informata dhe situata të rastit dhe sipërfaqësore për fëmĳ ën, por 
zhvillohet në mënyrë partneriteti dhe është transparent.21 
Një bashkëpunim i tillë nuk bën të reduktohet vetëm në dorëzimin e ndonjë fl etushke 
informative, e cila, për shkaqe gjuhësore, ndoshta nuk kuptohet ose nuk lexohet fare. 
Përkundrazi, prindërit duhet: 
• të kërkojnë biseda, me ç’rast mund të fl asin mbi zhvillimin gjuhësor dhe social të 

fëmĳ ës,  
•  të pyesin për shembuj konkretë dhe forma të ndryshme të cilat praktikohen në 

kopsht apo në grup loje dhe të cilat mund të praktikohen nga prindërit në familje,  
•  të ofrojnë shembuj dhe ide të veta, të cilat do të zgjojnë interes te fëmĳ a, do t’u 

përgjigjen preferencave të fëmĳ ës etj. 
Hapa të këtillë jokonvencionalë janë të vlefshëm në radhë të parë për fëmĳ ën, kurse 
më pastaj edhe për prindërit dhe për edukatoren. Pjesëmarrja aktive e prindërve në 
proceset mësimore dhe edukative pa dyshim paraqet një ndihmesë të rëndësishme 
dhe të frytshme për fëmĳ ën. Prandaj, ndihmesa e tillë gjithsesi e vlen që të shfrytëzohet 
në mënyrë aktive, sepse kështu do të përforcohet bashkëpunimi mes prindërve 
dhe edukatores. Pra, në këtë mënyrë mundësohet zhvillimi i një bashkëpunimi të 
sinqertë, pa paragjykime, me plot respekt e i gjallë, i cili, në fund të fundit, është në 
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interes dhe në të mirë të të gjithëve. 
Komunikimi efektiv është thelbësor për ndërtimin e partneritetit shkollë-familje. Kjo 
konsiston në themelimim e të gjitha formave të përfshirjes së familjes në edukim. 
 Në komunikimet pozitive prind-shkollë përfi tojnë prindërit. Mënyra në të cilën 
shkollat komunikojnë dhe ndërveprojnë me prindërit ndikon në nivelin dhe cilësinë 
e përfshirjes së shtëpisë së prindërve me mësimin e fëmĳ ëve të tyre. Për shembull, 
shkollat të cilat komunikojnë lajme të këqĳ a për performancën e fëmĳ ëve, më shpesh 
se ta pranojnë sjelljen e mirë të tyre, do ta dekurajnë përfshirjen e prindit, duke i bërë 
ata prindër të ndihen se nuk mund t’i ndihmojnë fëmĳ ët e tyre në mënyrë efektive. 
Prindërit gjithashtu përfi tojnë duke qenë të përfshirë në edukimin e fëmĳ ëve të tyre 
sepse marrin ide nga shkolla se si t’i ndihmojnë dhe t’i mbështesin ata, dhe duke 
mësuar më shumë nga programi i shkollës dhe si funksionon ai.  
2.1 Komunikimi I mire dy-anesor
 Komunikimi i mirë dy-anësor në mes familjeve dhe shkollave është i domosdoshëm 
për suksesin e fëmĳ ëve. Jo befasisht, hulumtimet tregojnë se sa më shumë që prindërit 
dhe edukatorët i ndajnë informacionet relevante me njëri-tjetrin për fëmĳ ën, aq më të 
pajisur do të jenë të dy palët që fëmĳ a të bëhet i arritur. 
Mundësitë për komunikimin dy-anësh përfshĳ në: 
• Konferencat e prindërve 
• Organizatat prind-edukator ose këshillet e komunitetit të shkollës 
• Dosjet javore apo mujore të punës së fëmĳ ëve që ata t’i dërgojnë në shtëpi për t’i 

shikuar prindi dhe që ai t’i komentojë ato 
•  Thirrjet telefonike 
•  E-mail-et ose webfaqja e shkollës.

3. Strategjite e komunikit
 Kontakti personal, përfshirë konferencat, vizitat në shtëpi, thirrjet telefonike, duket 
të jenë forma më efektive e komunikimit dhe poashtu mund të jetë edhe më e 
familjarizuar. Megjithatë, stabilizimi i komunikimit efi kas shkollë-shtëpi është bërë 
më kompleks me ndryshimin e shoqërisë. Diversiteti i madh në mes të familjeve 
nënkupton që nuk është e mundur të mbështetemi në një metodë të vetme të 
komunikimit që do t’i arrinte të gjitha shtëpitë me një porosi. Është thelbësore që 
një llojllojshmëri strategjishë, e përshtatur me nevojat e familjeve të caktuara dhe 
orareve të tyre, të jetë e përfshirë brenda një plani të përgjithshëm.  
Disa nga strategjitë përfshĳ në: 
• Revistat prindërore  
• Qendrat e hapura vjetore 
• Vizitat shtëpiake (aty ku aplikohen) 
•  Thirrjet telefonike 
• Kalendaret vjetore të shkollës 
• Revistat lokale shtesë 
• Gjyshërit e vitit apo ditët e “personave të veçantë” 
•  Webfaqja për shkollën 
•  Punëtoritë për prindërit 
•  Komunikimet që fokusohen tek baballarët gjithashtu edhe për nënat 
Strategjitë e komunikimit efi kas përfshĳ në: 
• Nisjet: edukatorët duhet të nisin kontaktin sapo të dinë cilët studentë do të jenë në 
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klasën e tyre vitin e ardhshëm. Kontakti mund të fi llojë me një thirrje telefonike 
apo me një letër të dërguar në shtëpi me të cilën edukatori ua prezanton veten 
prindërve të fëmĳ ës dhe i baraspeshon pritjet. 

• Afatet kohore: të rriturit duhet ta kontaktojnë njëri-tjetrin menjëherë pasi problemi 
të jetë identifi kuar, me qëllim që të gjendet një zgjedhje sa më shpejtë. Pritja e gjatë 
mund të shkaktojë probleme të reja, ndoshta përmes frustrimit të personave të 
përfshirë.   

• Konsistenca dhe frekuentimi: prindërit duan të marrin rezultate të vazhdueshme 
rreth asaj se si fëmĳ ët e tyre po performojnë me detyrat e tyre të shtëpisë. 

•  Vazhdimi logjik: Si prindërit ashtu edhe edukatorët duan të shohin që pala tjetër 
faktikisht do ta bëjë atë që thotë se do ta bëjë. 

• Qartësia dhe dobia e komunikimit: Prindërit dhe edukatorët duhet t’i kenë 
informacionet që iu duhen për t’iu ndhmuar fëmĳ ëve, në një formë dhe në një 
gjuhë që ka kuptim për ta. 

Përfundime

Edukatorët dhe prindërit kujdesen për cilësinë e edukimit të fëmĳ ëve dhe të dy palët 
e duan më të mirën për ta. Megjithatë, shpesh, për shkak të presionit, apo mungesës 
së informacionit të rriturit i kthejnë frustrimet e tyre nga njëri-tjetri. Kur ata kanë 
mundësi të punojnë bashkë për të mbështetur rolin e tjetrit dhe të angazhohen në 
partneritet, atëherë mund të ndodh bashkëpunimi i mirë. 
Edhe pse kanë qëllime të përbashkëta, prindërit dhe edukatoret shpesh kanë nevoja 
të ndryshme nga njëri-tjetri. Që të dytë e pranojnë se, në mënyrë që edukimi të jetë 
funksional, që të dyja palët duhet ta bëjnë pjesën e vet. 
Prindërit dhe mësuesit nganjëherë e sabotojnë komunikimin e tyre kur ata nuk e 
kuptojnë njëri-tjetrin apo kur ndjehen se nuk po dëgjohet fj ala e tyre. Kur nevojat 
e edukatores apo të prindit nuk plotësohen, apo edhe kur nevojat e fëmĳ ës nuk 
plotësohen, të rriturit mund ta mbrojnë vetveten apo ta fajësojnë tjetrin. 
Prindërit dhe mësuesit ndajnë shumë qëllime për fëmĳ ët. Të dy palët duan që fëmĳ ët 
të kenë sukses, të lulëzojnë dhe të kenë rezultatete të mira në shkollë në mënyrë që 
të krĳ ojnë rrugë të duhura për suksese në të ardhmen. 
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Të lexuarit tradicionl dhe ai digjital

Blerina Kolaj

Hyrje

Shoqëria njerëzore që nga krĳ imi i saj është në evoluim të shpejtë e të pandërprerë.Faza e 
kalimit nga të dëgjuarit tek të lexuarit është mjaft  e hershme,e gjejmë që në kohën e antikitetit 
grek tek çështja homerike “statusin aedit”.Më vonë kjo lidhet me një proçes tjetër,atë të 
“shkruarit”.
Dikur dëgjohej,mbahej mend dhe përcillej tek të tjerët.Dhe kjo e bëri shoqërinë njerëzore të 
arsimohej ,të emancipohej,të kulturohej.
Leximi është përvojë subjektive  që e mbush shpirtërisht njeriun,pasuron botën e 
brendshme,imagjinatën,leksikun.Na njeh me aspekte të botës dhe jetës ,na ndriçon mendjet 
,na njeh përvoja të reja të jashtëzakonshme,me personazhe  me jetët dhe bëmat e tyre,saqë na 
duket sikur jemi ne që po i përjetojmë ato që kemi lexuar .
Leximi është kontakti ynë  me vetëveten ,me botën tonë subkoshiente ,me marrëdhëniet tona.
Nga pavetëdĳ a drejt vetëdĳ es sonë  subjektive dhe asaj kolektive.
Eksplorimi ynë i botës fi llon nga eksplorimi ndaj vetes dhe këtë  na mundëson të lexuarit.

Por a na bën të lezuarit njerëz të vetmuar?

Po sigurisht,sepse ndërsa lexojmë na hapet brenda nesh një boshllëk i madh i cili nuk 
mbushet me asgjë tjetër veçse  me të lezuarit.Humbasim   në një botë tonën,harrojmë 
jetën sociale dhe humbasim interesin e jetës së përditshme.Bota letrare na ka servirur 
raste të shembujve me personazhe që e humbasin fi llin e jetës nga të lexuarit e 
tepërt.”Don Kishoti” si njeriu që lexonte pa patur sensin e masës dhe besonte në 
gjithçka që lexonte,gjë që e bëri të ndërmerrte rrugën e aventurave të mëdha.
Por kemi dhe Faustin e Gëtes,i cili nga të lexuarit  e pa masë të shkencave 
,arteve,fi lozofi së ,kërkon të gjejë misterin e jetës  e shkencës,por i’a del mbanë,dhe 
devĳ on duke bërë pakt me djallin.Por gjithashtu kemi edhe raste të shkrimtarëve 
si Dante,njeri eudet,qe dĳ et e veta i pasqyroj në kryeveprën “Komedia Hyjnore”.
Në letërsinë Shqiptare kemi Fan Nolin,Gjergj Fishtën,kolosa të letërsisë shqipe që 
aatitën të ishin të jashtëzakonshëm si letrar,gjuhëtarë,prift ,diplomat dhe burra shteti 
në të njëjtën kohë,politikanë të zotë.

Letërsia artistike është ruajtëse e kulturës gjuhësore të një kombi

Zhvillimi i letërsisë artistike ndikon jo vetëm në zhvillimin letrar të një vendi 
por edhe në evoluimin gjuhësorë të një kombi.Letërsia luan një rol të madh në 
marrëdhëniet e gjuhës së shkruar të ngritur në nomë me trajtën e folur ose ndryshe 
me ligjërimin e përditshëm.Gjuha e letërsisë nuk është gjë tjetër veçse një shndërrim 
i gjuhës së folur në përditshmërinë tonë në gjuhën e artit letrar dhe e kryen më së 
miri ruajtjen e kulturës gjuhësore të një vendi.Luan rol edhe në ngritjen e identitetit 
kombatër.Një vepër lett rare e parë në këndëvështrimin artistic është një qëndrim i 
autorit për gjuhën në kohën e vet.Gjuha e letërsisë artistike ka një ndikim estetik dhe 
ngjallë ndjenjën e së bukurës.Letërsia ndikon në proçesin e komunikimit gjuhësor 
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,tipat e ligjërimit ,gjuhën e grupeve shoqërore,profesionale,të moshave të ndryshme 
,variantet krahinore letrare.

Të lexuarit onlinë a ndikon në ruajtjen e normës gjuhësore?

Përgjigja është shumë e thjeshtë.Të lexuarit onlinë ka edhe anët positive edhe anët 
negative.
Por në ruajtjen e normës gjuhësore nuk ndikon.
- Gjuha e shkruar çdo ditë e më tepër po deformohet dhe dëmtohet nga 
përdorimi i shkurtimeve të fj alëve  në rrjetet sociale,apo emoj-t.Përdorimi i gjuhe 
shumë të varfër ,pa fi guracion gjuhësor po e dëmton dhe e shformon çdo ditë e më 
tepër gjuhën shqipe.
- Përdorimi  i fj alëve të huaja vend e pa vend në gjuhën e shkruar dhe ligjërimin 
e përditshëm po krĳ on një shmangie gjuhësore dhe ndikon patjetër në krĳ imin e një 
stereotipi sjellje gjuhësore nga të rinjt.
- Përdorimi i gjuhës së teknologjisë ka bërë që edhe të rinjt të bëhen më të 
ft ohtë  në familje ,shoqëri ,komunitet port ë gjithë jemi të pushtuar nga informacioni 
masiv dhe shtrohet çështja  për diskutim.

Kemi më shumë informacion apo më të varfër në informacion?

Qytetërimi ndërtohet mbi arsimimin ,sepse ai është përpunimi i njëtrajtshëm i 
një kulture  me anë të shqisës pamore të zgjatur në kohë e në hapësirë nëpërmjet 
alfabetit.Qytetërimi ynë i specializuar dhe i fragmentuar me një strukturë qëndër 
skaji po përjeton një riorganizimim të të gjithë fragmenteve të tĳ ,të mekanizimit në 
një risi organike .Dhe kjo është bota e re e fshatit global të informacionit masiv.
Memorizimi dhe dekodimi i një teksti shkencërisht është provuar se bëhet më mirë 
në letër sesa në kompjuter.Kjo sepse nga leximi në letër futen në veprim të gjitha 
shqisat (të lexuarit,të dëgjuarit,të prekurit,të nuhaturit).
Librin mund ta mbajmë në dorë  edhe nëse është libër i vjetër dhe me nuhatjen tonë 
ndjesitë tona na çojnë në një dimension tjetër,në një ndjesi tjetër.Në retrospektive  
ndjesia dhe nostalgjia jonë n ambush me imagjinatë e fantazi.
Në leximin  me libër ne përqendrohemi më shumë tek leximi sesa tek leximi në 
tablet.I cili jo vetëm që e ul përqendrimin në mënyrën e të lezuarit por edhe efekti që 
krĳ on drita e tabletit tek sytë tanë i cili dëmtohet ndjeshëm.
A ka efekte të tjera?
Disa nga efektet negative:
- Efekti që mund të ketë në tru tek lexuesi onlinë;
Zhvillimi i teknologjisë dhe masivizimi i informacionit  në fshatin tonë global 
teknologjik  të informacionit.Marrim informacion të tepërt  dhe të panevojshëm ne 
shpeshherë gjendemi të papërgatitur  dhe jemi shumë të ç’organizuar në mendime 
,argument.
- Fëmĳ ët që janë në kontakt me rrjetet  të ndryshme sociale mund të bëhen pre 
e kriminelëve kibernetik e faqeve  të paçensruara pornografi ke,etj.
”E krimi digjital hap portën portën e tĳ  të bardhë për një harem gjërash  të bukura 
,ëndrash adoleshentës me të cilat edhe trupi më real e më tërheqës duket difektoz”.  
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Por a ka libri libri digjital gjithmonë efekte negative?

Jo ,libri digjital e ka bërë shoqërinë njerëzore që të evolojë me hapa gjigande.Avancimi 
i librit onlinë në një mĳ ë format e tĳ ,duket se po sfi don hapurazi librin letër.
Nëse në të ardhmen do të vazdhojmë kështu me hapa galopantë shoqëria njerëzore 
mund të konsiderohet si një shoqëri teknologjike.Kjo do të çonte në zhdukjen e letrës 
nga qarkullimi.Do të kurseheshin hapësirat,sepse librat zënë shumë vend.
- Do të kursehej peshë,për të transformuar librat.
- Do të bënte impakt pozitiv në pyje.
Do të kursente në aspektin shoqëror me mbylljen e bibliotekave,shtypshkronjave 
,fotokopjet,industritë e letrës,etj.
Kjo do të sillte një disavantazh të madh dhe krĳ onte një handikap në shoqëri.Do 
të krĳ onte papunsi,që sjellë varfëri,,varfëria i çon njerëzit në depression  dhe si 
rezultat  do rritej numri i popullatës me probleme depressive.Dhe kjo do të rriste 
edhe kriminalitetin  në vend.
Kriminaliteti krĳ on kaos ,destabilitet.Dhe një shoqëri të trazuar ,ky do të ishte 
rezultati konkret.
Sigurisht që libri i letrës nuk është multimedial në krahasim me librin onlinë.Nëse na 
nevojitet mund të gjejmë kuptimin e një fj ale ,ose nëse ndodhemi në një vend të huaj 
mund të klikojmë mbi fj alën dhe menjëherë  mund të dalim nga situate.Kjo e kthen 
librin onlinë në një spektakël global.

Por ka raste qe leximi na del si diçka e lehtësuar por e shkatërruar dhe 
deformuar?

Gjuha humbet vlerën e saj,ana gramatikore deformohet,libri onlinë na bën më të 
ft ohtë në ndjenja ,më të përhumbur në botë ,bum informacionsh të globalizuara.
Por nga ana tjetër  libri onlinë na ofron komoditet.Mund ta blejmë librin onlinë në 
të 100/sec .Kursejmë kohën  për të shkuar në librari për ta blerë.Por leximi onlinë na 
sjellë edhe pasoja për shëndetin tonë,duke na çuar në shifra alarmante të obezitetit 
kryesisht tek fëmĳ ët,përdorimi masiv i syzeve tek të rinjt.
Lezimi onlinë ose tableti nuk është se libri kur e vetmja gjë është të lexosh.Në ditët e 
sotme tableti,kompjuteri ,telefoni e tj janë për të mbajtur fëmĳ ën nën kontroll  dhe të 
vazhdojnë punën e tyre dhe problemi është zgjidhur.Tableti ofron më shumë mundësi  
argëtimi fëmĳ ëve,lojëra ,mesazhi,koha ,vizatim ,video e tj.Por libri tradicional ka 
aft ësinë që tq vejë në punë imagjinatën e fëmĳ ëve ,i zhvillon aft ësitë e të kuptuarit ,i 
bënë të krĳ ojnë personazhet me mendjet e tyre .Pra ndikojnë pozitixisht në proçesit  
e të kuptuarit ,krĳ uarit ,imagjinujarut. 
Digjitalizimi është proçesi i të mësuarit.Si pjesë e reformave në arsim kemi edhe 
digjitalizimin që konsiston në përgatitje të shkollave në adoptimin e teknologjisë aoi 
krĳ imin  eklasave digjitale që nënkupton me krĳ imin e kushteve mjedisore,fi zike që 
të kemi një mësimdhënie sipas trendeve të reja të edukimit.Furnizimi i shkollave me 
kompjuter,internet,vendosja fi zike e projektorëve që të bëhet prezantimi i temave në 
kohën kërkuar apo në formën e kërkuar.
Të bëhet prezantimi i temave me anë të programit kompjuterik power point,kështu 
po krĳ ohet një trend i ri por edhe një standart i mësimdhënies dhe nxënies.Përdorimi 
i tikut është një nga kompetencat kyçe  në  fushën e mësimdhënies.
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Mësimi me anë të digjitalizimit ka disa metoda,si:
- E –learning;
- Kurse onlinë të të mësuarit;
- Emailing ,kontakte me shkëmbim emaili,në mënyrë që të kursehet kohë.
Platform e-learning që realizohet duke përdorur aplikacionet elektronike nëpërmjet 
internetit,rrjetit apo kompjuterit personal duke shkëmbyer aft ësitë,njohuritë në 
mënyrë virtual.
Bashkëpunimet e shumta digjitale dhe klasat virtual mundësojnë proçeset e 
sukseshme mësimi nëpërmjet internetit.
Klasat digjitale ofrojnë mësimin nëpërmjet kompjuterave ose tabletave dhe aksesit 
në internet.Kjo kërkon përgatitje si nga ana e stafi t pedagogjik por edhe e nxënësit.
Është mëse e qartë që ne jemi në shekullin teknologjik dhe mediat digjitale dhe 
sociale kanë rol të madhë në jetën e nxënësve dhe në të ardhem e shoqërisë.

Por a është digjitalizimi i aplikueshëm në të gjitha shkollat?

Në një hulmtim përsonal që kam bërë nga shkollat e rrethit të Lezhës,mund të   them 
që ka shkolla që e kanë aplikuar proçesin e digjitalizimit,që kanë klasa digjitale 
dhe kanë realizuar më së miri proçesin e mësimdhënies dhë mësimnxënës.Ndër 
shkollat digjitale të Lezhës,mund të përmendim shkollën profesionale “Kolin Gjoka” 
dhe gjimanzi “Hydajet Lezha”.Ky i fundit ka 3-vite që ka aplikuar klasat digjitale 
pilote.Të cilat janë pajisur me nga 40-tableta në përdorim të nxësësve dhe laptop 
në përdorim të mësuesve ,si edhe monitorin në realizimin e mësimit.Në përgjithësi 
realizohen të gjitha orët e mësimit nga të gjithë mësuesit. 
Por a janë të gjitha shkollat efektive në proçesin e mësimdhënies që kanë aplikuar 
proçesin e digjitalizimit?
Mund të them po nga hulumtimi i bërë nga unë që shkollat në periferi kanë mungesë 
infrastrukture në mungesën e kushteve të nevojshme për proçesin e digjitalizimit 
mësuesit mundohen të aplikojnë  mesa munden tikun në orën e mësimit.
Ka shumë për të punuar në këtë aspekt,por e rëndësishme është që ne si mësimdhënës 
të arrĳ më të përçojmë informacionin në formën e duhur tek nxënësit.Nuk ka rëndësi 
digjitale apo tradicionale ,por e rëndëishme është që të realizojmë misionin tonë të 
shenjtë me shumë ndershmëri dhe dëshirë tek fëmĳ ët që janë e ardhmja e vendit.
Me shfj aqjen e teknologjisë digjitale nxitja për të marrë pjesë ka fi lluar të ketë pasoja 
me adoleshtët duke i bërë më të izoluar nga shoqëria dhe nga familja.
Por pa gjuhën,zgjuarsia njerëzore do të kishte mbetur tërësisht e përfshirë tek 
objektet ku përqendrohet vëmendje.Pra gjuha bën  për zgjuarsinë atë që bën rroba 
për këmbët apo trupin.Ja lejon të spostohen nga një vend në  një vënd tjetër më shpejt 
dhe më pak përfshihej.
Ky zgjatim teknik i ndërgjegjes që duhet folur e dobëson ndërgjegjen kolektive 
intuitive.Gjuha e ndan njeriun nga njeriu,dhe njerëzimin  nga subkoshienca kozmike 
dhe njeriu digjital.Duke qënë zgjatim i të gjitha shqisave tona,gjuha është konsideruar 
si forma më e përsosur artisike e njeriut që e dallon  nga bota e kafshëve.
Kontakti ynë me informacionin bën të mundur komunikimin  përmes të shkruarit e 
të folurit.
Pra përmes këtĳ  informacioni ne mësojmë,njohim apo kuptojmë.Dhe njohuria është 
dituri.Një tru të bioalfatizuar,që të jetë në gjëndje forma mendimi më të thella duke 
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përdorur si mjetet digjitale ashtu edhe tradicionale.Të ndikojmë tek fëmĳ ët tonë për 
të shkuar përtej urisë aktuale të informacionit si digjital ashtu edhe tradicional për të 
fi tuar  dĳ e dhe krĳ imi i një brezi të mirë,të kultivuar.
Teknologjia digjitale e ka bërë  botën një fshat global ,ku shpejtësia e informacionit 
përçohet në shpejtësinë e orës.Në disa studime të bëra në vënde të ndryshme të botës 
është konstatuar se studentët e shkollës së mesme dhe përdorimi i ekranit mund të 
bëjë një seri efektesh preokupuese mbi aft ësitë e të kuptuarit të asaj ç’farë lexojmë 
sipas Mark Edmundson,që është studiues i letërsisë Angleze dhe pedagog ,ka 
konstatuar se studentët refuzojnë të lexojnë klasikët e viteve 800 ose 900 sepse nuk 
kanë durim të përballojnë tekste të gjata,të vështira dhe të dëendura në domethënie.
Sipas Psikologes Anne Mengen të Universitetit Stanvanger në Norvegji,kanë vënë 
për të dëgjuar gjimnazistët të njëjtin tekst në pajisje të ndryshme duke i’u bërë atyre 
një seri pyetjesh lidhur me  një tregim sin ë formë dihjitale dhe tradicionale.Rezultoj 
se studentët që kanë lexuar tradicional letër,e kishin kuptuarmë mirë se ata që e 
kishin lexuar në versionin digjital në mënyrë të veçantë ishin ata që kujtonin  më 
shumë detaje dhe e rindërtonin ngjarjen në mënyrë kronologjike .
Ndërsa ata që kishin lexuar onlinë e ndërtonin ngjarjen në mënyrë të fragmentuar.
Pra truri është i aft ë të lëxojë ,mundëson zhvillimin e disa prej proçeseve tona 
mendore dhe objektive më të rëndësishme të tilla si:brendësimi i dĳ es ,arsyetimi 
analogjik,simpatitë analiza kritike dhe intuita.
Disa kërkime të tjera na tregojnë se disa rreziqe që hasin të gjitha këto proçese 
thelbësore të lidhen me “leximin e thellë” me modalitetet e reja të leximit digjital.  
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Rreth elementeve ndihmëse në mikrostruktura në fj alorët shpjegues 
kombëtarë të gjuhës shqipes

Violeta Cjapi

Leksikografi a është një nga fushat ku më mirë se kudo mund të ndiqet zhvillimi 
dhe pasurimi i gjuhës shqipe, si dhe të shihet dhe vetë rruga e zhvillimit të kësaj 
disipline shkencore, si teori dhe si praktikë e hartimit të fj alorëve. Leksikografi  Hajri 
Shehu thotë se “kemi një traditë të vyer 370-vjeçare në hartimin e fj alorëve. Për 
fj alorët dygjuhësh e terminologjikë mund të krahasohemi me vende të zhvilluara 
evropiane. Në shqipe, fj alori i parë latinisht-shqip është botuar nga Frang Bardhi më 
1635. Në Britani, fj alori i parë latinisht-anglisht është botuar më 1588. Fjalori i gjuhës 
shqipe i K. Kristoforidhit është botuar më 1904 në Athinë dhe fj alori i parë shpjegues 
kombëtar i gjuhës shqipe, Fjalor i gjuhës shqipe është botuar më 1954 në Tiranë. Siç 
dihet, më pas, më 1980, 1984, 2002, janë botuar fj alorë të tjerë kombëtarë të gjuhës 
shqipe. Më 2002 dhe 2004 janë botuar edhe dy fj alorë sinonimikë të gjuhës shqipe. 
Janë botuar mbi 140 fj alorë terminologjikë shqip-gjuhë e huaj e gjuhë e huaj-shqip. 
Është në rrjet Fjalori elektronik i gjuhës shqipe dhe Autokorrektori i gjuhës shqipe.”
Sipas akademikut Jani Thomai “Fjalori ka ndërtimin e vet të brendshëm, që përbën 
“teknologjinë” ose “morfologjinë” e fj alorit, sipas parimesh teorike e kriteresh praktike 
leksikografi ke: ç’fj alë do të përfshĳ ë, sa (në ç’përpjesëtim) do të pasqyrohen shtresat 
e ndryshme leksikore (leksiku i përgjithshëm, leksiku konkret e ai abstrakt, leksiku 
krahinor, terminologjia, fj alët e huaja, neologjizmat, fj alët e vjetruara, emërtimet 
e kafshëve, të bimëve, të veshjeve, të mjeteve, të gatesave etj.). Kjo “teknologji” e 
brendshme e fj alorit sendërtohet nëpërmjet “teknikës” leksikografi ke (si do të jepen 
fj alët, si do të renditen e si do të shpjegohen kuptimet, si do të shënohen vlerat e 
njësive që shpjegohen, si do të jepen thëniet e shembujt, si do të gërshetohen e do të 
pasqyrohen veçoritë leksikore, gramatikore e stilistike etj.). “Teknika” leksikografi ke 
synon t’i japë fj alorit cilësi sa më shkencore, ta bëjë sa më ekonomik dhe lehtësisht 
të përdorshëm. Fjalori është vepër gjuhësore që përmban një numër të madh 
fj alësh, të renditura zakonisht alfabetikisht, përkrah të cilave jepen shpjegimet për 
kuptimet e tyre leksikore (në fj alorët shpjegues) ose gjegjëset në gjuhë të huaj (në 
fj alorët dygjuhësh a shumëgjuhësh), si edhe trajtat plotësuese të fj alëve, shënimet 
e nevojshme gramatikore, stilistike a për fushën e përdorimit, thënie, shembuj etj. 
Për lëndën që përfshin një fj alor, sipas tipit, shfrytëzohen kartotekat e leksikut, të 
sinonimeve, të terminologjisë, të frazeologjisë, të onomastikës, të toponimisë etj., si 
edhe burimet e gjuhës së shkruar e të folur.
Për fj alorët e gjuhës shqipe, njëgjuhësh e dy- e shumëgjuhësh janë bërë shumë 
punime, madje dhe të plota (monografi ), duke u ndalur përgjithësisht në pasurinë 
leksikore, frazeologjike, semantike, dhe pak apo aspak në elementet / në lëndën 
ndihmëse, në atë që plotëson, saktëson dhe e jep të plotë kuptimin e fj alës si njësi 
leksiko-gramatikore. Këtu do të përfshiheshin shënimet gramatikore, theksat, shënimet 
stilistikore, ilustrimet, pasqyrat gramatikore, shkurtesat që mund të shoqërojnë një 
fj alor shpjegues etj., pra me një fj alë gjithçka që është jashtë materialit shpjegues në 
strukturën kuptimore të një fj ale apo të njësie frazeologjike.
Punimi ynë lidhet me mikrostrukturën e një fj alori që është ndërtimi i çdo njësie 
leksikografi ke veças, ç’përmban ai që quhet “zë leksikografi k” a “paragrafi  i fj alës”, 
d.m.th. paragrafi  për një fj alë a për një njësi frazeologjike. Edhe mikrostruktura varet 
nga tipi e nga synimi kryesor i fj alorit: në një fj alor të madh, që ka shumë fj alë, ka 
edhe zbërthim më të imët të përmbajtjes leksikore për çdo fj alë, shpjegime më të 
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gjera për çdo kuptim, më shumë shënime plotësuese, më shumë thënie a shembuj 
etj.; në një fj alor të vogël, përkundrazi, që ka më pak fj alë, ka edhe më pak kuptime 
për çdo fj alë, shpjegimet janë më të shkurtra, jepen më pak shënime plotësuese, 
thënie e shembuj etj.”
Elementet plotësuese në një fj alor shpjegues i kemi parë duke fi lluar nga Fjalori i 
gjuhës shqipe, 1954, që është botuar rreth 20 vjet para Kongresit të Drejtshkrimit 
(1972) dhe nuk mund të quhet fj alor i shqipes standarde. Megjithatë ai çeli rrugën e 
një fj alori normativ. Fjalori ka rreth 25.000 fj alë. Në fj alor janë përdorur disa shenja 
si elemente ndihmëse. Sipas parathënies së Fjalorit “Fjalët janë shënuar sipas rendit 
alfabetik e më shkronja të mëdha. Po me këto shkronja shënohet edhe trajta e shquar 
për emrat dhe trajta e gjinisë femërore për mbiemrat. Nyjet e përparme janë shkruar 
me shkronja të zeza të vogla pas emrit a mbiemrit. P.sh. MIRË (i,e). Po me të tilla 
gërma janë dhënë karakteristikat gramatikore, po ashtu edhe trajtat mesore, pësore 
e refl eksive të foljeve. Me shkronja të zeza të hapura është shënuar sfera e përdorimit 
të fj alës, kur është nevoja. Pas gjithë këtyre vjen spiegimi, që jepen me shkronja të 
zakonshme. Shembëllat dhe frazeologjia janë shkruar me shkronja të zeza, po ashtu 
dhe sinonimet e antonimet. Viza (-) zëvendëson fj alën në trajtën që fi guron ajo në 
krye të paragrafi t. Në rast se viza ndiqet nga mbaresa e rasës, e gjinisë, e numrit 
etj., kjo mbaresë i shtohet kësaj trajte. P.sh. NORMAL…: gjendje-e (lexo: gjendje 
normale). Te foljet, kur vjen pas trajtës refl eksive a pësore, viza mund të zëvendësojë 
këtë trajtë dhe jo trajtën veprore të fi llimit. Për shkurtimet që janë përdorur, duhet 
shikuar pasqyra e tyre.
Fjalori i Gjuhës së Sotme Shqipe, 1980, është fj alori i parë i shqipes standarde dhe 
më miri si fj alor i tipit të mesëm i hartuar deri tani për shpjegimet kuptimore. “Ky 
fj alor përbën pa dyshim një nga arritjet më madhore të gjuhësisë shqiptare; nga 
lënda leksikore, frazeologjike e kuptimore që përmban, më e gjerë se gjithë fj alorët e 
mëparshëm së bashku, nga karakteri sistemor e normativ dhe nga niveli shkencor i 
zgjidhjeve leksikografi ke në hullinë e gjuhësisë bashkëkohore, ai shënon një hap të 
madh cilësor në zhvillimin e leksikografi së sonë të re. Në të njëjtën kohë fj alori përbën 
një pikë të rëndësishme referimi dhe burim lënde për shumë studime gjuhësore. Por 
me sistemin e brendshëm teorik, të zbatuar në zgjedhjen e trajtimin leksikografi k 
të fj alëve, në zbërthimin kuptimor, në shtresimin stilistik etj., ai krĳ on mundësi të 
mëdha veçanërisht për zhvillimin e studimeve në fushën e leksikografi së teorike. 
Zbërthimi kuptimor i fj alëve i kapërcen kufi jtë e një fj alori të tipit të mesëm. Fjalori, 
më në fund, krĳ oi një mbështetje të shëndoshë e hapi një rrugë më të gjerë edhe për 
hartimin e fj alorëve të tjerë të tipave të ndryshëm njëgjuhësh ose dygjuhësh.
Sipas Parathënies Fjalët në Fjalor jepen në krye të rreshtit sipas rendit alfabetik. 
Renditja e fj alëve që kanë përbërje të njëjtë fonetike në trajtat përfaqësuese bëhet sipas 
rendit të pjesëve të ligjëratës, që zbatohet sot në gramatikat e gjuhës shqipe (më parë 
vihet emri, pastaj mbiemri ose ndajfolja etj.). Me interes janë dhënia e elementeve 
plotësuese te zërat leksikografi kë, që janë pjesë të pandryshueshme të ligjëratës dhe 
“që kanë trajtë fonetike të njëjtë dhe lidhje të drejtpërdrejtë fj alëformuese, jepen nën të 
njëjtën fj alë titull, por ndahen në paragrafë të veçantë me shifra romake. Veç trajtave 
plotësuese dhe shënimeve gramatikore e stilistike, disa fj alëve u shtohen, sipas rastit, 
edhe shënime plotësuese për shqiptimin e përdorimin. Shënime të tilla vihen për të 
njëjtat arsye edhe kuptime të veçanta të fj alëve, si dhe te disa njësi frazeologjike (p.sh. 
fj alët dikujt, dikë, diçka, diçkaje, që tregojnë drejtimin gramatikor etj.). Gjithashtu, në të 
gjithë “Fjalorin” janë zbatuar rregullat e drejtshkrimit të njësuar, që u hartuan sipas 
vendimeve te Kongresit të Drejtshkrimit të Gjuhës Shqipe. Theksi shënohet vetëm 
në trajtën përfaqësuese tek të gjitha fj alët që kanë më shumë se një rrokje, tek trajtat 
me temë tjetër dhe tek trajtat plotësuese që pësojnë ndryshime të zanores së temës 
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ose lëvizje të theksit.
Në vitin 1984, 12 vjet pas Kongresit të Drejtshkrimit dhe vetëm katër vjet pas botimit 
të Fjalorit të gjuhës së sotme shqipe (1980) u botua Fjalori i shqipes së sotme, i cili ka rreth 
35.000 fj alë dhe njësi frazeologjike. Ai u ripunua, u përditësua, u çideologjizua, u 
plotësua me njësi të reja dhe u ribotua në vitin 2002. Edhe ky fj alor është i tipit të 
mesëm, jo vetëm për numrin e njësive leksikore që përfshin, por edhe për shpjegimet 
kuptimore e strukturat kuptimore. Ai ndryshon nga fj alori i mëparshëm (i 1980-s), 
sepse ka ulur numrin e njësive në makrostrukturë me rreth 7-8000 fj alë dhe numrin 
e njësive frazeologjike me rreth 4-5000. 
Kurse në mikrostrukturat e fj alëve ka ngjeshur strukturat kuptimore, duke sintetizuar 
kuptime, duke mënjanuar kuptime që mund të ishin anësore, krahinore, të vjetruara, 
të një fushë shumë të ngushtë përdorimi etj. gjithashtu në këtë fj alor, në krahasim me 
Fjalorin e gjuhës së sotme shqipe (1980), është ulur në mënyrë të ndjeshme sintagmatika 
e përdorur si ilustrime pranë kuptimeve të fj alëve. Por elementet e tjera ndihmëse në 
mikrostrukturat e fj alëve mbeten po ato të fj alorit të mëparshëm, sepse fj alori është 
i shqipes standarde dhe të gjitha shënimet gramatikore, fonetike, stilistikore etj., i 
ruan saktë e në mënyrë shkencore.
Megjithatë, Fjalori i shqipes së sotme, u botua në vitin 1984, ka sjellë për herë të parë 
tri grupe të reja elementesh plotësuese, që nuk i kemi në fj alorët e tjerë shpjegues të 
mëparshëm:
a. Ka në përbërje një fj alor toponomastiko - onomastik, titulluar “Emrat gjeografi kë, 
emërtimet e njerëzve sipas vendbanimit a prejardhjes dhe mbiemrat që lidhen me to” 
b. Ka në përbërje një fj alor me shkurtime dhe shkurtesa, ku janë përfshirë akronimet 
më të përdorura të kohës, si dhe shkurtesat e targat të automjeteve.
c. Ka në përbërje rubrikën “Pasqyra gramatikore” ku jepen “disa pasqyra lakimesh e 
zgjedhimesh për emra, mbiemra, përemra e folje tip ose që kanë ndryshime fonetike 
në temë. Pasqyrat shoqërohen edhe me disa shënime të nevojshme, që plotësojnë 
të dhënat për ndryshimet fonetike e gramatikore, për veçoritë e klasës së fj alëve që 
eptohen sipas të njëjtit tip lakimi a zgjedhimi ose për raste që përbëjnë përjashtim.”
Por botimi i ripunuar i fj alorit në vitin 2002, ka ruajtur vetëm rubrikën Pasqyra 
gramatikore, kurse dy fj alorthët e parë, atë toponomastiko-onomastik dhe atë 
shkurtesave nuk e pasqyron. Nuk e dimë arsyen pse nuk është ruajtur struktura e 
fj alorit të vitit 1984.

Në vitin 2006 doli në qarkullim Fjalori i gjuhës shqipe, që përmban rreth 48.000 fj alë, 
përveç shumë njësive frazeologjike dhe thënieve. Fjalori ndryshon nga formati fi zik 
nga fj alorët e mëparshëm shpjegues të botuar në Shqipëri. Ai shpesh quhet fj alori i 
vogël, që lidhet më shumë me vëllimin e tĳ  fi zik, që sendërtohet jo duke ulur numrin 
e fj alëve, por duke ndërtuar struktura kuptimore e kuptime të një shkalle më të lartë 
përgjithësimi, nëpërmjet ndarjesh kuptimore më të mëdha dhe shpjegimesh më 
të ngjeshura e më të thukëta, duke pranuar disa zgjidhje leksikografi ke tipike për 
fj alorët çerdhorë, duke përdorur mënyra e mjete leksikografi ke më ekonomike në 
strukturimin e zërave leksikografi kë, duke përdorur format e shkronja të vogla që i 
pranon ky tip etj. Ky fj alor ndryshon në teknikat e paraqitjes së zërave leksikografi kë 
që lidhen edhe me elementet plotësuese në mikrostrukturat e këtyre zërave. Sipas 
Parathënies “Për shkak të disa bashkimeve në një zë leksikografi k të fj alëve të së 
njëjtës çerdhe, fj alori ka elemente të fj alorëve çerdhorë, por pa qenë fj alor çerdhor i 
plotë a i mirëfi lltë. Artikulli (zëri) për çdo fj alë ndjek modelin e fj alorëve shpjegues 
kombëtarë: fj ala në trajtën përfaqësuese, trajtat gramatikore, shënimet gramatikore 
e stilistike, rendi i kuptimeve me shpjegimet e thëniet, frazeologjia. Por ajo që është 
me interes për ne dhe që lidhet drejtpërdrejt me elementet plotësuese ka të bëjë me 
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elementet çerdhore. 
Sipas fj alorit janë bashkuar në një zë leksikografi k sipas sistemit çerdhor. Te foljet 
veprore edhe foljet vetvetore, trajtat pësore, emrat e veprimit, mbiemrat prejpjesorë 
dhe emërzimet e tyre, që kanë formë e struktura kuptimore thelbësisht të njëjta. Këto 
njësi të çerdhes së foljes veprore vihen në fund të strukturës së saj kuptimore, pas 
një pike të zezë të madhe. Ndryshe nga fj alorët e mëparshëm, përdoret përherë të 
parë si element plotësues një pikë e zezë (•) që tregon ndarjen brenda çerdhes të një 
njësie leksikore nga tjetra. Gjithashtu bie ndjeshëm numri i thënieve, sepse një pjesë e 
madhe e tyre nënkuptohen si njësi që duhet të jenë në mënyrë simetrike e sistematike 
nga folja tek folja në vetvetore, tek emri i veprimit apo te mbiemri prejpjesor. Në 
fj alor ndeshim dukurinë e mospasqyrimit të shënimeve stilistikore etj., si elemente 
plotësuese në një çerdhe foljore. Fjala vjen, te folja oksidoj, shkurtimi kim. (kimi), 
jepet vetëm të folja dhe nuk përsëritet tek njësitë e tjera të derivuara prej saj dhe të 
përfshira brenda çerdhes. Te fj alët brenda zërit leksikografi k nuk përsëriten shënimet 
stilistike e të përdorimit (libr., bised., tall., mospërf., keq. etj.), sepse nënkuptohen sipas 
shënimeve që janë dhënë te fj ala në krye të zërit leksikografi k. Gjithashtu, në këtë 
fj alor shtohet si element i ri plotësues vĳ a e pjerrët për të ndarë pësoren e një foljeje 
nga vetvetorja apo nga forma veprore. Një problem më vete është edhe sintagmatika 
e fj alorit. Në këtë fj alor jepen pak thënie në krahasim me fj alorët e tjerë të mëparshëm 
shpjegues
Në vitin 1999, prof. Jani Thomai boton Fjalorin frazeologjik të gjuhës shqipe, të cilin e 
ripunon nga e para dhe e riboton të plotësuar dhe të përditësuar në vitin 2009. Sipas 
tĳ  “Vlerat e fj alorit frazeologjik pasqyrojnë vlerat e vetë frazeologjisë gjuhësore: 
emërtuese dhe shprehëse, teorike e praktike. Frazeologjia, si krĳ im kryesisht popullor 
e historik, veç vlerave gjuhësore, më shumë së fj alët, mbart tregues të psikologjisë 
e të mendësisë së popullit, të historisë e të kulturës së tĳ .” Fjalori frazeologjik është i 
pari në gjuhën shqipe. Përgjithësisht frazeologjia në gjuhën shqipe është pasqyruar 
leksikografi kisht në fj alorët shpjegues pranë çdo fj ale që motivon njësinë apo grupin 
e njësive. Fjala vjen te fj ala sy në Fjalorin e gjuhës së sotme shqipe, 1980, jepen dhjetëra 
njësi frazeologjike që motivohen me këtë fj alë. Por në këtë fj alor dhe në të tjerë, për të 
cilët kemi folur gjerësisht më parë, frazeologjia vetëm shpjegohet. 
Kurse te Fjalori frazeologjik i gjuhës shqipe jepen për herë të parë ilustrime me shembuj, 
me fj ali të plota. Sipas prof. Jani Thomai “Njësitë frazeologjike, më shumë se fj alët, 
kërkojnë ilustrim me fj ali të plota si shembuj, pasi shumë herë është e pamundur 
ose e pamjaft ueshme të jepen shumësia e trajtave, idiomatika, ngjyrimet, lidhjet 
sintagmatike etj. të këtyre njësive vetëm nëpërmjet shpjegimeve e shkurtesave. Vlerat 
dhe bukuria e shprehjes së njësive frazeologjike zbulohen e ndjehen në kontekste 
të plota. Prandaj jemi munduar që çdo njësi frazeologjike, në çdo kuptim të saj, ta 
ilustrojmë rregullisht me fj ali, në të cilat zbulohet më qartë jeta e bukuria e këtyre 
njësive. Shembujt për ilustrimin e frazeologjisë janë marrë kryesisht nga letërsia 
artistike, shkencore e mësimore, nga publicistika, nga folklori dhe nga ligjërimi i folur 
popullor. Për ilustrim përdoren edhe proverbat e fj alët e urta. Burimet e shembujve 
janë po ato burime të lëndës frazeologjike. Si rregull ruhet simetria edhe në dhënien 
e shembujve, qoft ë për njësitë frazeologjike, qoft ë për autorët e periudhat. Shembujt 
jepen sipas origjinalit, pa i ndryshuar sipas normës standard, por ndreqen gabimet 
e mundshme gramatikore që shkaktojnë paqartësi, rregullohet diku sintaksa, 
zëvendësohen ndonjë fj alë e huaj e panevojshme dhe bëhen shkurtime të pjesëve që 
nuk prishin kuptimin, duke i zëvendësuar me dy pika radhazi (..). Çdo ndryshim 
në disa shembuj, pa prekur origjinalitetin e autorëve, ka pasur si qëllim që ta bëjë sa 
më të dobishëm fj alorin edhe për kulturën e gjuhës. Kjo, mendojmë, vlen më shumë 
se çdo ndryshim i bërë ose identifi kim i autorëve. Dëshmimi i shembujve bëhet me 
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shkurtesa për fushat e përdorimit, pasi, siç është thënë, kjo ka rëndësi për njësitë 
frazeologjike, sepse krĳ imi i tyre është bërë kryesisht në ligjërimin e folur popullor. 
Për shembujt nga burimi popullor (gojor) shënohet vetëm shkurtesa (Ligj. fol.), kurse 
ato të krĳ imtarisë artistike gojore jepen me shkurtesën (Folk.).

Në vitin 2004, nga Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Akademia e Shkencave 
të Shqipërisë, botohet Fjalori sinonimik i gjuhës shqipe. Ai përmban vetëm fj alët 
sinonimike, d.m.th. është i tipit thjesht leksemor. Në fj alor janë dhënë të 
plota shënimet gramatikore, me ato plotësohet sistemi i trajtave themelore të 
fj alëve, dallohen kategoritë leksiko-gramatikore (f.v., emrat nga mbiemrat), ose 
gramatikore (f.v., foljet kalimtare nga ato jokalimtare), rregullohen referimet te 
kuptimet përkatëse etj. Për çdo fj alë në korpus jepen, me shkurtesa e me korsive, 
shënimet gramatikore kategoriale: për emrat m., f., as., që shënojnë edhe kategorinë 
leksiko-gramatikore (emërore), edhe gjininë; për mbiemrat mb.; për foljet kal., jokal., 
vetv., që shënojnë edhe kategorinë leksiko-gramatikore (foljore), edhe diatezën ose 
reksionin; për përemrat e për pjesët e tjera të ligjëratës vihen shkurtesat përkatëse. 
Përdorimet funksionale jepen me grupin e shkurtesave: si em., si mb., si ndajf. etj. 
Në Fjalorin sinonimik për herë të parë në një vepër leksikografi ke në gjuhën shqipe 
është përdorur, si element plotësues referimi me shigjetë (®). Referimi i një fj ale 
te sinonimi kryesor shoqërohet me numrin përkatës të kuptimit, kur përputhja 
nuk është në të gjitha kuptimet. Në raste të përputhjeve të plota a në numrin më të 
madh të kuptimeve referimi bëhet pa numër.
Gjithashtu shumë fj alë ilustrohen me shembuj nga letërsia artistike, nga folklori, 
nga ligjërimi i folur popullor, nga publicistika, nga letërsia politiko-shoqërore, nga 
letërsia shkencore etj. Pajisja me shembuj ka për qëllim të dëshmojë jetën e fj alës, të 
plotësojë kuptimin e të zbulojë vlerat e tjera të saj, valencat kuptimore e sintaksore 
dhe trajtat e kushtëzuara nga konteksti. Por shembujt janë struktura që provojnë 
edhe vërtetësinë e lidhjeve sinonimike. Në këtë fj alor janë përdorur thuajse po ato 
shkurtesa, që janë përdorur edhe në fj alorët shpjegues të gjuhës shqipe.

Probleme

- Ka shumë njësi leksikore sidomos emra nga bota e kafshëve dhe e bimëve, si ferrë etj., 
që shoqërohen në kuptimet e para me shkurtimet bot., zool., etj., për të cilat mendojmë 
se ky element plotësues / saktësues / kufi zues është i panevojshëm. Njësi të tilla i takojnë 
tashmë leksikut të përgjithshëm. Elementet kufi zuese mund të përdoren në fj alorët 
terminologjikë, ku del dhe fusha e konceptore së cilës ti takon termi / emërtimi i 
dhënë.
- Ka ardhur koha që shumë fj alë që shkruhen me vizë lidhëse në mes të njëfj alësohen, 
duke e hequr vizën lidhëse, sepse ajo në vend që të bashkojë gjymtyrët e fj alës i ndan 
ato.
- Ka ardhur koha që shqipja duhet të ketë në përdorim një fj alor normativ me shembuj 
nga letërsia, publicistika, literatura shkencore etj.,po me shembuj thuajse normativë.
- Ka ardhur koha të hartohet një fj alor i madh, thesar, me shembuj që vĳ në nga 
shekulli XVI e deri më sot si dhe me shembuj që vĳ në nga dialektet.
- Ka ardhur koha që duhet të hartohet edhe një fj alor homonimesh i cili me shënimet 
e nevojshme plotësuese do të bëjë dallimin e homonimeve të plota (që kanë zënë 
vend në fj alorët shpjegues që janë në përdorim) dhe të homonimeve të pjesshme (që 
nuk janë pasqyruar në fj alorët shpjegues), sidomos homoformat e homografet. 
- Në Fjalorin e gjuhës së sotme shqipe, 1980, janë vendosur zë i veçantë në fj alor edhe 
foljet pësore, të cilat shpjegohen me anë të foljeve veprore përkatëse, LAJMËRÓHEM. 
Pës. e LAJMËROJ. Kjo zgjidhje nuk na duket e drejtë, sepse diateza pësore nuk është 
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njësi me kuptim të ri leksikore, por me formë me kuptim gramatikor.
- Duhet të mënjanohen ndërtime të tilla, si kjo e Fjalorit të Gjuhës së Sotme shqipe, 1980, 
se “Emrat e prejardhur me kuptim zvogëlues shpjegohen me shprehjen e shkurtuar 
“Zvog. e...”; p.sh., FÁRËZ,~A f. sh. ~A,~AT. Zvog. e FAR/Ë,~A 1,4. Fjalorët shpjegojnë 
thjesht fj alët, sepse do të pasqyronim të gjitha zvogëlimet, përkëdhelitë apo zbunimet 
e jetës së përditshme, duke e pasur formulën e shpjegimit të gatshme. 
- Fjalori i gjuhës shqipe, 2006, është vepër me elemente çerdhore. Sipas tĳ  “Disa 
zgjidhje leksikografi ke janë pranuar nën trysninë e kërkesës për ekonomizim të 
hapësirave në fj alor, por edhe sepse mendohet që me formimin gjuhësor të nxënësve 
dhe me shpjegimet për përdorimin e fj alorit mund të kapërcehet vështirësia për 
gjetjen e fj alëve (, duke hyrë në sistemin e pasqyrimit leksikografi k të lëndës në fj alor 
dhe duke e përvetësuar atë shpejt nga përdoruesi i fj alorit.”. Por nga përvoja me 
nxënësit, duhet të themi se shfrytëzimi i fj alorit me elemente çerdhore ka shfaqur jo 
pak vështirësi. Nxënësit e kanë shumë më të lehtë të punojnë me fj alorët alfabetikë. 
 - Në të gjithë fj alorët shpjegues kanë zënë të rëndësishëm shkurtimet për 
përkatësinë e një fj alë në pjesë ligjërate. Te mbiemrat, që rregullisht emërzohen, vihet 
shënimi “edhe si em.” (kur emërzimi bëhet në të dyja gjinitë) ose “edhe si em. m.”, 
“edhe si em. f.” (kur emërzimi bëhet vetëm në një gjini). Po kështu, tek emrat që 
përdoren edhe me kuptim mbiemëror, pa ndryshuar trajtë, vihet “edhe si mb.”, ose 
te përdorimet ndajfoljore “edhe si ndajf.”. Mendojmë se këto duhen kapërcyer dhe 
në një fj alor tjetër, ashtu si anglishtja etj. njësitë të ndahen, të dalin si zëra të pavarur 
dhe për pasojë mënjanohet edhe këto lloj shënime, por edhe përdoruesi kontakton 
me një pasuri të plotë të shqipes. 
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Vlerësimi dhe vetëvlerësimi tek nxënësit

Denada Becolli

Abstrakt

Zhvillimi i vrullshëm i shoqërisë së sotme, shpërthimi i informacionit si tipar i këtĳ  zhvillimi, 
paraqet një sfi dë inkurajuese për edukatorët që përgatitin gjeneratat e reja. Shkolla është 
vendi që i ndihmon nxënësit jo vetëm të kërkojnë informacionin bazë, por gjithashtu edhe t’i 
mësojë strategji frytdhënëse dhe t’i pajisë me shprehitë e të nxënit që do t’i shërbejnë atyre 
gjatë gjithë jetës.
Tashmë, roli i mësimdhënësit është të orientojë proçeset e të menduarit të nxënësve drejt 
niveleve më të larta, të kultivojë shprehitë e zgjidhjes së problemeve dhe të marrjes së 
vendimeve, në kushte të reja e të panjohura më parë për të.
Detyra qëndrore për nxënësit sot është të mësojnë si të nxënë në mënyrë frytdhënëse dhe 
të mendojnë në mënyrë kritike. Gjithashtu, nxënësit kanë mundësi që në lidhje me qëllimet 
e caktuara të mësimit të vlerësojnë veten dhe të përmirësojnë në mënyrë të vazhdueshme 
rezultatet e të nxënit. 
Ç’është vetëvlerësimi, ku duhet fokusuar puna e mësuesit për të ndikuar dukshëm në 
rezultatet e të nxënit? Gjatë këtĳ  punimi do të bazohemi te rëndësia e vetëvlerësimit dhe 
situatës së studimeve rreth tĳ , në evidentimin e faktorëve që ndikojnë në zhvillimin e 
metanjohjes. Gjithashtu do të shohim rolin e vetëvlerësimit si proçes dhe ndikimin që ka ai në 
proçesin e të nxënit duke analizuar format dhe mënyrat vetëvlerësuese të nxënësve. 
 
Fjale kyce: Vlerësim, Vetëvlerësim, Përvetësim, Arritje, Vetëpërgjegjësi.

Hyrje

Shoqëritë tona janë të angazhuara në një proçes transformimi të komplikuar dhe të 
paplanifi kuar i cili ndikon në mënyrën se si ne punojmë, jetojmë dhe mësojmë. Një 
ndryshim i tillë ka një efekt të dukshëm në shkollë si një institucion i cili ka si detyrë 
te merret me edukimin e qytetarëve të rinj. Nxënësit sot kanë më shumë burime 
informacioni krahasuar me dhjetë vitet e mëparshme, në sajë të teknologjive të reja 
të informacionit dhe të komunikimit. Si rezultat, është e rëndësishme të rishikohen 
funksionet e përcaktuara tradicionalisht në shkollë, dhe profesinistët që punojnë në 
të: mësuesit..
Ky punim në fushën e vlerësimit dhe vetë-vlerësimit, përpiqet të ofrojë një pasqyrë 
të këtyre aspekteve në proçeset e mësimdhënies dhe mësimnxënies. Përveç kësaj, 
ky studim jep një vështrim të mënyrës sesi termi vlerësim dhe vetëvlerësim 
“interpretohet” në mjedisin tonë arsimor.  Studimi shtrihet në planin praktik duke u 
mbështetur edhe mbi atë teorik duke trajtuar çështje të ndryshme që kanë të bëjnë me 
zbatimin e vlerësimit dhe vetëvlerësimit në mjedisin shqiptar. Gjithashtu ky punim 
do të shërbejë për t’u njohur më mirë me rolin e vetëvlerësimit si dhe me rëndësinë 
që ka ai në kurrikulën e përgatitjes së mësuesve të rinj.

1. Koncepti  i vlerësimit dhe vetë-vlerësimit në përgjithësi

Vlerësimi është proçesi i matjes së performancës dhe i përparimit apo progresit të 
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bërë, i nxjerrjes në pah të vlerave të punës sonë, të dĳ eve apo aft ësive njerëzore dhe 
intelektuale nga i cili secili prej nesh ndihet më mirë apo më keq jo vetëm në funksion 
të kërkimit të këtĳ  vlerësimi për efekte shkollimi apo pune, por edhe në funksion 
të rritjes së vlerësimit për veten, qëndrimit mes një grupi shoqëror të caktuar dhe 
pozicionimit brenda këtĳ  grupi. Si i tillë ai është mjaft  kompleks dhe mbi të gjitha i 
rëndësishëm duke merituar vëmendjen më të vecantë të të gjithëve ne.
Sfi da e shkollës shqiptare është që ta nxjerrë vlerësimin nga konturet e tĳ  subjektiviste, 
dhe ta klasifi kojë atë si një element të studimit dhe vendosjes në një standart të 
caktuar, në të cilin përvoja e huaj nuk mungon. 
Rëndësia e vlerësimit nuk mund të jetë e mbivlerësuar. Përgjithësisht shihet se 
pranohet si ndikuesi më i rëndësishëm në mësimdhënie:
“Nëse të gjithë elementët e tjerë të lëndës janë të përqëndruar në një drejtim dhe 
elementët e vlerësimit në një tjetër, atëherë elementët e vlerësimit janë ata që kanë më 
shumë gjasa të kenë ndikimin më të madh në kurrikul”1 
Interesi në vetë-vlerësim është zhvilluar nga një interes më i përgjithshëm në fushën 
e të mësuarit autonom apo të pavarësisë së nxënësit. Gjithsesi vetë-vlerësimi është 
parë si një nga fushat më problematike të të mësuarit të vetë-drejtuar. Njihet dhe 
pranohet gjerësisht se nxënësit nuk mund të kenë përvojën e nevojshme për të bërë 
gjykime të këtĳ  lloji. 
1.1.  Ç’është vetëvlerësimi?
Kur përmendet termi vetëvlerësim, mësuesit në bazë të përvojave të tyre shprehin ndjesi, 
mendime dhe qëndrime të ndryshme, shpeshherë edhe kontradiktore në lidhje me 
qëllimet e vetëvlerësimit, pritshmëritë ndaj tĳ  dhe ndikimeve të këtĳ  fenomeni. 
Në orët javore të mbledhjeve të klasës nxënësit diskutojnë me mësuesit e tyre se çfarë 
ka shkuar mirë dhe jo aq të mirë gjatë javës. 
Në bilancin vjetor në fund të vitit shkollor mësuesi me nxënësit diskutojnë rreth 
çështjeve të tilla: Cilat ishin qëllimet tona gjatë vitit mësimor? Çfarë kemi arritur ne? 
Si duam të punojmë ne më tej? 
Këto aktivitete dhe shumë situata të tjera të ngjashme me to janë pjesë e vetëvlerësimit. 
Vetëvlerësim do të thotë, të kontrollosh me imtësi vetë veprimet e tua, t‘i vlerësosh 
ato dhe t‘i ndryshosh sistematikisht dhe vazhdimisht në shkëmbim me të tjerët.
Mats Oscarsson2, një studiues i njohur në fushën e vetë-vlerësimit, ofron gjashtë 
arsye të ndryshme se përse vetë-vlerësimi mund të jetë në përfi tim të mësimit. Së 
pari, ai thekson se vetë-vlerësimi promovon të mësuarit, qartë dhe thjeshtë. I jep 
nxënësve përvojë në vlerësim gjë e cila rezulton në përfi tim të procesit të mësimit. 
Së dyti, i jep si mësuesve dhe nxënësve një nivel të lartë përgjegjësie mbi nivelet 
e aft ësive. Trajnimi mbi vetë-vlerësimin, edhe ne formën e tĳ  më të thjeshtë, si në 
ngritjen e pyetjes : “Çfarë kam mësuar unë?” i inkurajon nxënësit që të shikojnë 
përmbajtjen e lëndës në një mënyrë më kritike.  Së treti, është tejet motivuese përsa 
i takon vënies së qëllimeve. Së katërti, përmes përdorimit të metodologjive të vetë-
vlerësimit në klasë kemi një zgjerim dhe një shtrirje më të gjerë të teknikave të 
vlerësimit. Si pasojë e përdorimit të vetë-vlerësimit, nxënësi zgjeron spektrin e tĳ  të 
përvojave në fushën e vlerësimit. Së pesti, duke praktikuar vetë-vlerësimin, nxënësit 
marrin pjesë vlerësimin e vetes së tyre. Ata, në fakt, ndajnë peshën e vlerësimit me 
1  Erwin, T D, dhe Knight, P (1995) ‘A transatlantic view of assessment and quality in higher 
education’, Quality in Higher Education, 1 (2) fq 179- 188.
2  Oscarsson, M. (1997) “Self-Assessment of Foreign and Second Language Profi ciency”. The 
Encyclopedia of Language and Education, Vol. 7. Kluëer Academic Publishers, fq 175- 187.



283 

mësuesit e tyre. 
1.2 Dobitë e vetëvlerësimit
Mësuesit i shohin aktivitetet e vetëvlerësimit si aktivitete shtesë. Vetëvlerësimi në të 
vërtetë kërkon kohë shtesë, por ajo është një kohë e investuar mirë! Dhe arsyet, përse 
kjo kohe shpenzohet mirë është na ndihmon 
• për të përcaktuar pozicionin e fi llimit,
• për të shoqëruar procese,
• për të bërë të dukshme ndryshimet dhe
• për të marrë vendime.3

Është e rëndësishme, që në procesin e vetëvlerësimit të mos bëhet fj alë vetëm për 
zbulimin e defi citeve dhe anëve të dobëta dhe korigjimin e tyre, por dhe për të 
theksuar anët pozitive dhe pikat e forta. Kështu vetëvlerësimi mund t’i shërbejë jo 
vetëm zhvillimit të mëtejshëm personal dhe profesionalitetit të tĳ  por gjithashtu 
ai mund të jetë i dobishëm edhe për zhvilllimin e mëtejshëm të të gjithë shkollës. 
Vetëvlerësimi është përveç kësaj një komponent i rëndësishëm i zhvillimit dhe i 
sigurimit të cilësisë së shkollës. 
Pra, vetë-vlerësimi është proces i mbledhjes sistematike, analizimit dhe interpretimit 
të informative me qëllim të përcaktimit se në çfarë shkalle nxënësi i ka zotëruar 
objektivat udhëzues. 
Përse vetë-vlerësojmë?
Në arsim, qëllimi ynë është t’i mësojmë nxënësve të identifi kojnë vetë dhe të 
vlerësojnë interesat, shkathtësitë, vlerat dhe karakteristikat e tjera. Nxënësit e bëjnë 
vetë-vlerësimin  me mjete të posaçme: pyetësorë, lista kontrolli dhe teknika të 
ngjashme.
Procesi i vetë-vlerësimit është i lidhur me qëllime të caktuara në procesin e 
mësimdhënies. Ai i shërben në rradhë të parë nxënësit për të:
• njohur nivelin e njohurive të veta,
• të njohin dhe konstatojnë nivelin të cilin dëshirojnë të arrĳ më,
• të nxjerrin se cilat janë dobësitë, pengesat, të metat për t’i evidentuar në të ardhmen
• për të bërë bilancin e njohurive dhe aft ësive të arritura gjatë vitit shkollor,
• për të kontribuar në ngritjen e cilësisë së mësimit me bazë shkolle.
Vetë-vlerësimi është refl ektim rreth rezultateve, ai shërben për t’i përdorur rezultatet 
për të përmirësuar të nxënit e nxënësve.
1.3 Vetëvlerësimi – si realizohet? 
Vetëvlerësimi në procesin mësimor është i përditshëm dhe i vazhdueshëm. Ai 
realizohet në mënyra të ndryshme:
• Me anë të kërkesave që bëhen në klasë
• Me anë të detyrave të shtëpisë
• Me anë të aktivizimit në klasë gjatë shtjellimit të materialit
• Me anë të aktivizimit të punës në grup
• Me anë të testeve kohëshkurtra – përvetësim i njësisë mësimore
• Kuize. Shoqërohet edhe me vënien e notave nxënësi ndaj nxënësit.
Mësuesi duhet sistematikisht t’i japë mundësinë çdo nxënësi që të vetë-vlerësohet 
për parashtrimet e tĳ  me shkrim. Vlerësimi me notë është i pazëvendësueshëm, por edhe i 
pamjaftueshëm kur është fjala, sidomos, për nxitjen, inkurajimin e nxënësve.
 Një mënyrë tjetër vetë-vlerësimi është edhe vetë-notimi ose notimi i ndërsjellë: 
3  Berger, Regine. (2009): Praxisbuch Selbstevaluation. Beltz. Weinheim.
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nxënës-nxënës. Vetënotimi dhe notimi i ndërsjellë ndihmon në aktivizimin nxënësve. 
Aft ësimi i nxënësve për vetënotimin e përgjigjes së tyre realizohet relativisht lehtë, 
shumë shpejt dhe me mjaft  sukses. Nga përvoja ime si mësimdhënëse vetënotimi i 
relakson nxënësit dhe i liron nga barra e notës, andaj ata kanë më shumë liri në të 
menduarit, të shprehurit dhe në rezultatet e tyre. Pjesëmarrja e nxënësve në krĳ imin 
e modelit përgjigje dhe e listës së pikëve i inkurajon ata më shumë  dhe u jep siguri 
në vetënotim.
Angazhimi i nxënësve në aktivitetet për vetëvlerësim dhe vlerësim reciprok është 
mjaft  mirë i pranuar nga nxënësit. E rëndësishme është që çdo nxënës të jetë i 
përfshirë në aktivitete konkrete.
Vetëvlerësimi forcon përgjegjësinë e nxënësve për përgatitjen shkencore dhe për 
krĳ imin e marrëdhënieve të drejta me të tjerët në klasë, shkollë e më gjerë.4

Vetëvlerësimi rigoroz bën që nxënësi të ndjejë përgjegjësitë që ka ndaj vetes dhe të tjerëve 
për formimin shkencor dhe për njohjen e zbatimin e vlerave, normave morale dhe kufi zimeve 
shoqërore si nxënës.
Ky proçes nis në moshë të njomë në familje, pastaj forcohet në shkollë dhe vazhdon 
gjatë gjithë jetës. Kujdesi i familjes dhe i shkollës për zgjerimin e nivelit kulturor të fëmĳ ëve, 
ka një rëndësi të madhe, sepse njeriu me kulturë është më i vetëpërmbajtur. Ky është dhe 
themeli i vetëpërgjegjësisë.
Si përfundim, mund të themi se vetëvlerësimi i ndihmon nxënësit që të konkretizojnë 
përgjegjësinë për punën që bëjnë. Vetëvlerësimi pa vetëpërgjegjësinë kthehet në një informacion  
pasiv, me ndikim të pakët mbi psikologjinë e tyre.
Vetëvlerësimi rigoroz, i nxit nxënësit për rritjen e kërkesave ndaj vetvetes dhe për 
forcimin e vetëpërgjegjësisë për realizimin e tyre.
Vetëvlerësimet e nxënësve, kur verifi kohen nga mësuesi, krĳ ojnë mundësi që ata të 
zbulojnë rezerva të reja në vetvete për të vënë në lëvizje kapacitetin e tyre intelektual 
për përvetësimin e dĳ eve, të vlerave e  normave.
Forcimi i lidhjeve në mes të vetëvlerësimit e vetëpërgjegjësisë, i hap rrugën 
suksesit të qëndrueshëm.
Është i njohur konkluzioni fi lozofi k “Suksesi sjell suksesin”. Mësuesi duhet t’i ndihmojë 
nxënësit që të realizojnë sukseset e para si individ e klasa, me qëllim që t’i vënë ata në 
rrugën e kërkimit të sukseseve të reja.
Vetëvlerësimi i gjendjes hedh dritë mbi sukseset dhe rrit përgjegjësinë për t’i ruajtur 
e ngritur ato në nivele gjithnjë e më të larta.Sukseset që zbulohen nga vetëvlerësimet e 
përgjegjshme, janë solide dhe kthehen më shpejt në një edukatë pune.
Ndryshe ndodh kur tek nxënës të veçantë apo klasa, mbizotëron hĳ a e dështimit. Në 
këtë rast, çdo gjë shkon drejt rënies. Atmosfera e sukseseve krĳ on lidhje të forta shpirtërore 
në mes të nxënësve. Ata i bashkon gëzimi i punës dhe shpirti i përgjegjësisë për të ecur 
gjithnjë përpara.
Vetëpërgjegjësia, kur mbështetet në vetëvlerësime të kujdesshme, e ruan dhe e 
forcon imazhin e mirë të nxënësve.5

Çdo nxënës përpiqet që të krĳ ojë një imazh sa më të mirë që të jetë e mundur për 
vetveten, por rëndësi ka se sa ata e ndjejnë përgjegjësinë për ta ruajtur dhe zhvilluar 
atë gjatë të gjithë jetës. Mësuesit me profesionalizëm të lartë, këtĳ  problemi i vënë 
shumë rëndësi, sepse sa më e fortë të jetë vetëpërgjegjësia e nxënësve për veprimet që kryejnë, 
4  Kempfert, G.; Rolff , H.G.:Pädagogische Schulentwicklung. Beltz; Weinheim, Basel, 1999.
5  Kempfert, G.; Rolff , H.G.:Pädagogische Schulentwicklung. Beltz; Weinheim, Basel, 1999.
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aq më i sigurtë bëhet formimi dhe ruajtja e imazhit të tyre pozitiv.
Si përfundim, mund të thuhet se vetëvlerësimi e informon nxënësin për cilësinë e përgatitjes 
akademike dhe të njohjes së vlerave, normave, kufi zimeve shoqërore dhe për cilësinë e 
zbatimit të tyre, kurse vetëpërgjegjësia e ndërgjegjëson atë që të vetëvepronjë me korrektësi 
në përpunimin e qëndrimeve të tĳ  ndaj ngjarjeve e dukurive të ndryshme shoqërore pra, ndaj 
njerëzve që përfshihen në to.

2. Hapat e ecurisë së një vetëvlerësimi6

Vlerësimi i punës personale në kuptimin e një vetëvlerësimi është i vazhdueshëm  
– vlerësimi mund të kuptohet edhe si një cikël i hapave të ndryshëm. Çfarë hapash 
vlejnë për t’u bërë? Në fi llim qëndron vendimi, se cilën fushë të punës individuale 
kërkon të vlerësojë gjithsecili dhe saktësisht me cilin qëllim dëshiron të kontrollojë 
me imtësi. 
2.1. Vetë-vlerësimi i nxënësve dhe arritjet7

Vetë-vlerësimi i nxënësve
Vetëvlerësimi i nxënësit përshkon gjithë procesin mësimor. Ai tregon dy anë të 
mësimdhënies: nevojat dhe aft ësitë e nxënësve. Ai mbështetet tërësisht te objektivat 
e programit lëndor, pra mësuesi vlerëson nxënësit për ato objektiva të arritjes që janë 
përshkruar në program. 
Objekt i vetëvlerësimit janë njohuritë, aft ësitë dhe qëndrimet e nxënësit. Vlerësimi i 
tyre është një nga proceset bazë që qëndron në themel të të mësuarit. Vetëvlerësimi i 
nxënësit është një përgjegjësi e rëndësishme dhe kërkon të mbështetet në parametra 
bashkëkohorë. Ai është një proces i vazhdueshëm dhe gjithëpërfshirës që përshkohet 
nga një planifi kim i kujdesshëm dhe zbatim sistematik.
Vetëvlerësimi  kërkon:
• objektiva të qartë mësimore;
• motivimin e nxënësve;
• njohjen e përvojës dhe të aft ësive të nxënësve;
• kërkesa të qarta ndaj nxënësve;
Parimet e Vetëvlerësimit  
• Vetëvlerësimi është pjesë integrale e praktikave më të mira të procesit të 

mësimdhënies dhe të nxënies. 
• Vetëvlerësimi është një aktivitet i planifi kuar dhe i vazhdueshëm.
• Vetëvlerësimi përdor teknika vlerësimi për qëllime formuese, diagnostikuese, 

përmbledhëse.
• Vetëvlerësimi jep informacion brenda fushës njohëse, afektive dhe psikomotore.
• Vetëvlerësimi është i drejtë, i paanshëm dhe i barabartë, duke u dhënë  të gjithë 

nxënësve mundësinë për të demonstruar gamën e dĳ eve, aft ësive dhe mundësive 
të tyre.

• Vetëvlerësimi ofron feedback pozitiv dhe mbështetës për nxënësin.
Vetëvlerësimi ushqen aft ësitë e nxënësve për të transferuar dĳ et e tyre në përvoja 
jetësore.
• Vetëvlerësimi nxit pjesëmarrjen aktive dhe vetëvlerësimin e nxënësve për të 

vĳ uar të mësuarit gjatë gjithë jetës.
6  Thonhauser, J.; Patry, J.-L. (Hg.):Evaluation im Bildungsbereich:Wissenschaft  und Praxis im
Dialog. Innsbruck –Wien 1999.
7  “Vlerësimi i nxënësit”-Manual për mësuesit, IKT,Tiranë, 2009.
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• Vetëvlerësimi krĳ on shanse të barabarta për zhvillimin dhe përmirësimin e 
nxënësve.

Teknika të vlerësimit
Teknika të përgjithshme për vlerësimin sistematik të progresit të nxënësve janë: 
metodat organizative, metodat për regjistrimin e të dhënave, veprimtaritë e 
vazhdueshme të nxënësit dhe testet.
Metoda organizative
 Stacionet e vlerësimit
 Vlerësimi individual
 Vlerësimi në grup
 Portofoli përfshin punë të realizuara, teste, prezantime të ndryshme individuale 

dhe në grup.
 Vetëvlerësimi dhe vlerësimi i bashkënxënësve

Metoda të regjistrimit të të dhënave
 Dëshmia përshkruese
 Listëkontrolli 
 Shkalla vlerësuese 

Veprimtari të vazhdueshme të nxënësit
 Detyra me shkrim
 Prezantime
 Vlerësimi i projekteve, punëve kërkimore 
 Vlerësime të performancës
 Detyra shtëpie

• Teste
Lloje të vetëvlerësimit (sipas mënyrës)
• Vlerësimi me shkrim
• Vlerësimi me gojë
• Vlerësimi me notë

3. Teknika dhe shembuj për të nxitur vetëvlerësimin

Shembujt në faqet në vĳ im janë shkallë vlerësuese ose listëkontrolli që krĳ ojnë një ide 
sesi t’i hartojmë këto lloj teknikash për regjistrimin e të dhënave. 
Përshkrimi i portofolit
Portofoli  është një koleksion me materiale të prodhuara nga nxënësi gjatë një 
periudhe të caktuar kohë që i lejon mësuesit të vlerësojë zhvillimin e tĳ  dhe progresin 
e përgjithshëm përgjatë një periudhë kohe. Portofoli është një strukurë organizative 
që mësuesit mund ta përdorin për të akumuluar dhe organizuar informacionin 
vlerësues për nxënësin. 
Konteksti i vlerësimit 
Nisur nga fakti se materialet në portofol janë mbledhur gjatë një periudhe të caktuar 
kohe, progresi i nxënësit mund të vlerësohet në mënyrë të atillë që pak teknika të 
tjera mund ta ofrojnë. Rishikimi i materialeve në fund të lëndës, i ngjan vështrimit të 
hedhur në një koleksion fotografi sh të bëra qysh nga fëmĳ ëria e hershme. 
Portofoli është më shumë se një koleksion i punës së nxënësit. Para se të nisë puna 
për futjen e materialeve në portofol duhet të hartohen rregullat përkatëse. Disa nga 
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këto vendime janë:
• Kush do të vendosë se çfarë do të përfshĳ më në to? Nxënësi? Mësuesi? Të dy së 

bashku, duke bashkëpunuar?
• Çfarë do të përfshihet në to? Shembujt më të mirë? Shembujt më të këqĳ  të punës? 

Shembuj tipike të punës së nxënësve? Disa nga secili prej llojeve të tyre?
• A do të ketë një kufi  të përgjithshëm mbi sasinë e materialeve që mund të 

përfshihen?
Përgjigjet ndaj këtyre pyetjeve do të na ofrojnë një kornizë brenda së cilës do të mund 
të operojnë mësuesi dhe nxënësi.
Përderisa qëllimi i portofolit është të regjistrojmë progresin e nxënësit për një 
periudhë të gjatë kohë, mbledhja e materialeve duhet të fi llojë sa më shpejt fi llimit 
të lëndës të jetë e mundur. Data e fi llimit të mbledhjes së materialeve është mjaft  
me vlerë. Në përputhje me planin e koleksionimit, mund të bëhen shtesa të tjera, 
natyrisht duke qenë të hapur për futjen e materialeve të paplanifi kuara. 
Veprimtari të vazhdueshme të nxënësit
Teknikat e kësaj kategorie përdoren nga mësuesi gjatë aktivitetit normal në klasë. 
Në kontrast me teknikat e renditura në teste, në seksionet në vĳ im, ata nuk kërkojnë 
që nxënësi t’i kushtojë kohë të veçantë aktivitetit të vlerësimit. Në vend të kësaj 
kërkohet që nxënësi të angazhohet në aktivitete të nxënies së zakonshme në mënyrë 
që performanca e nxënësit të mund të vëzhgohet dhe të regjistrohet. Këto lloj 
teknikash mund të përdoren përgjatë gjithë periudhës së sistemit parauniversitar të 
kombinuara me teste, të cilat janë të skicuara për të zbuluar performancën e nxënësit 
në situata testimi.
 Detyrat me shkrim

Një mësues mund të ketë dëshirë të mbledhë informacion mbi progresin e nxënësit 
duke e vënë këtë të fundit të planifi kojë, organizojë dhe prodhojë një produkt me 
shkrim. Kjo mund të bëhet mbi baza individuale ose grupi dhe mund të realizohet 
mbi bazën e një kontrate ose të një detyre të realizuar në vazhdimësi. Mësuesi mund të 
vlerësojë përmbajtjen, zhvillimin e aft ësive, qëndrimet e nxënësit përkundrejt detyrës 
dhe proceset e të nxënit të pasqyruara në këtë detyrë duke përdorur listëkontrolli 
ose shkallë vlerësuese. Ato mund të përfshihen në një portofol. Vetëvlerësimi ose 
vlerësimi i shokut/shoqes mund të përdoren së bashku me vlerësimin e mësuesit për 
raportin me shkrim.
 Prezantimet

Prezantimet mund të shoqërojnë detyrat me shkrim. Mund të bëhet mbi baza 
individuale ose grupi, të organizohet në stacione vlerësimi ose me kontrata, mund 
të vlerësohet me anë të vetëvlerësimit ose vlerësimit për shokun/shoqen, dhe të 
përfshihet në portofole. Listëkontrolli, shkalla vlerësuese dhe dëshmia anekdotike 
mund të përdoren për të ruajtur informacionin vlerësues.
 Vlerësim performance

Nxënësit mund të vlerësohen për forma të ndryshme të arritjes. Performanca 
mund të jetë mbi baza individuale ose grupi, të organizohet në stacione vlerësimi 
ose me kontrata, mund të përfshĳ ë komponentin e vetvlerësimit ose vlerësimit për 
shokun/shoqen si dhe mund të përfshĳ e detyra me shkrim ose prezantime. Ruajtja 
e informacionit vlerësues mund të bëhet me listëkontrolli, shkallë vlerësuese dhe 
dëshmi anekdotike.
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 Detyra e shtëpisë
Detyra e shtëpisë i referohet atyre punimeve që u jepen nxënësve për t’u plotësuar 
gjatë kohës që ata nuk janë në mjediset e klasës pra në shtëpi. Ajo është njëkohësisht 
një teknikë vlerësimi dhe një metode mësimore. Si një metodë mësimore ajo mund të 
përfshĳ ë aktivitete për një studim të pavarur të tilla si detyra me plotësim pyetjesh, 
hartim raportesh dhe përgatitje për prezantime. Si një teknikë vlerësimi ajo mund 
të përdoret për të vlerësuar performancën e nxënësit duke përdorur listëkontrollin, 
shkallën vlerësuese, dëshminë anekdotike.. 
Konteksti i vlerësimit
Detyrat (punët) me shkrim janë metoda mësimore mjaft  të fuqishme. Ekziston një 
gamë e gjërë e aktiviteteve të nxënësit qe i takojnë kategorisë së detyrave (punëve) 
me shkrim: ato janë ese, punë laboratori, pyetje me përgjigje të shkurtra, shkrime 
gazetareske, letra, artikuj, poezi, dialogje me shkrim, zgjidhje me shkrim për enigmat 
matematikore dhe kërkimet e ndryshme. Projektet kurrikularë zakonisht kanë një 
komponent me shkrim. Pjesë e detyrave (punëve) me shkrim gjithashtu mund të 
konsiderohen ditaret e nxënies si dhe gazetat e shkollës.
Përkufi zimi për prezantimet 
Prezantimet i përfshĳ në nxënësit në një sërë aktivitetesh që janë njëkohësisht të 
orientuara si nga proceset dhe nga produktet. Nxënësit mbledhin informacionin dhe 
e organizojnë atë, ata analizojnë atë që është e nevojshme për një qëllim specifi k dhe 
sjellin së bashku në një të tërë elementë të ndryshëm. Ata i ruajnë materialet në një 
mënyrë të zgjedhur prej tyre që do të pasqyronte më mirë procesin e tyre të nxënies. 
Ata komunikojnë me një audiencë të caktuar mbi atë që kanë mësuar nëpërmjet 
mjeteve vizuale, audio dhe kinetike. Duke u përfshirë në një prezantim, nxënësit 
ndërveprojnë me materialin që po nxënë.
Konteksti i vlerësimit
Prezantimet janë jashtëzakonisht të pasura me mundësi për vlerësimin e progresit të 
nxënësit. Njohuritë, aft ësitë, qëndrimet, të gjtha së bashku janë prezente gjatë fazave 
të zhvillimit. Një prezantim mund të përdoret si një aktivitet vlerësues përgjithësues 
në fund të njësise mësimore apo të lëndës, ai mund të përdoret edhe në mënyrë 
formuese për të vlerësuar progresin e nxënësit, ndërsa lënda vazhdon. Prezantimi 
mund të shoqërojë një raport me shkrim si pjesë e një projekti më të madh. Nëse 
duam të përmirësojmë stilin aktual të prezantimit të nxënësit, futja e tyre në një 
proces prezantimi mund t’i shërbejë funksionit diagnostikues të vlerësimit.  Bazuar 
në performancën e tyre mund të bëhen sugjerime për përmirësim. .
Përkufi zimi i vlerësimeve të performancës
Performanca brenda kontekstit të veprimtarive të vazhdueshme të nxënësit i 
referohet vlerësimeve të progresit të nxënies në ato detyra që kërkojnë angazhimin e 
nxënësve në mënyrë aktive në aktivitete të tilla si përdorimi i pajisjeve, demonstrimi 
i aft ësive, zgjidhja e një problemi me disa faza ose pjesëmarrja në debate.
Konteksti i vlerësimit
Vlerësimi i performancës së nxënësit ndodh mbi një gamë të gjerë dhe të vazhdueshme 
të aktiviteteve të nxënësve. Ai ka vlera për vlerësimin formues, pasi informacioni i 
mbledhur shërben për strukturimin e mësimdhënies në të ardhmen dhe gjithashtu 
në vlerësimin përgjithësues, pasi performanca e nxënësit vlerësohet në fund të 
njësisë mësimore, semestrit ose vitit shkollor. Meqënëse nxënësit janë të përfshirë 
në realizimin e detyrave të vlerësimit që kërkojnë ndërveprim, atëherë vlerësimi 
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i arritjes u jep mësuesve mundësinë të mbledhin informacion mbi nxënësin rreth 
proceseve që ai përmbush gjatë realizimit të detyrës. Në të vërtetë  po kërkohen të 
dhëna mbi nxënien përmes asaj që vetë nxënësit bëjnë.
Testet
Kjo kategori përfshin ato teknika vlerësimi të cilat përdoren në situata të strukturuara 
në atë mënyrë që i lejojnë nxënësit të demonstrojnë se çfarë ata dinë. Testet janë parë si 
një pjesë e rëndësishme e teknikave të vlerësimit të përdorura nga mësuesit. Ata janë 
të dobishëm për vlerësimin e dĳ eve të nxënësve mbi lëndën dhe në varësi të cilësisë 
së testeve, ata mund të përdoren për të vlerësuar procese, aft ësi dhe qëndrime.
Përshkrimi i pyetjeve të vlerësimit me gojë
Vlerësimi me gojë ndodh kur nxënësi i përgjigjet një pyetjeje vlerësimi duke folur.
Konteksti i vlerësimit 
Ka dy tipa të ndryshëm situatash në të cilat përdoret vlerësimi me gojë i punës së 
nxënësit. Së pari, vlerësimi me gojë mund të zërë vendin e detyrave për vlerësimin 
me shkrim kur përgjigjet me shkrim nuk janë të mundshme.
Së dyti, vlerësimi me gojë mund të përdoret në ato situata ku cilësitë që testohen 
maten më mirë me anë të përgjigjeve me gojë, të tilla si aft ësia për të përdorur fj alët 
në mënyrë korrekte; aft ësia për t’u shprehur në një gjuhë të dytë; aft ësia për të bërë 
një debat, etj. 
Përshkrimi i pyetjeve me përgjigje të shkurtër
Pyetjet me përgjigje të shkurtër kërkojnë që nxënësi të ofrojë një përgjigje të caktuar 
për një pyetje specifi ke. Sesa specifi ke është pyetja varet nga qëllimi i vlerësimit.

Përfundime

Ky punim sjell teknika dhe metoda për të gjithë procesin e “magazinimit” të 
praktikave të vlerësimit të nxënësve; në procesin e eksplorimit të alternativave të 
pasurimit e përdorimit të teknikave të vlerësimit dhe në procesin e shqyrtimit të 
avantazheve të bashkëpunimit me kolegët tuaj mbi planifi kimin e vlerësimit. Punimi 
përshkruan një sërë teknikash vlerësimi që do të ndihmojnë mësuesit në zgjedhjet që 
refl ektojnë situatën e veçantë mësimore. Struktura e këtĳ  punimi përcjell mesazhin 
se matja dhe vlerësimi i progresit të nxënësit është një proces. Duke punuar me këto 
teknika mësuesit do të përfshihen në një proces që  ndërthur planifi kimin, matjen, 
vlerësimin dhe refl ektimin mbi praktikat tuaja aktuale të vlerësimit.
E rëndësishme është që mësuesit të marrin njohuritë dhe aft ësitë e zhvilluara përmes 
këtĳ  teknikave të vetëvlerësimit dhe t’i vënë ato në praktikë në kontekstin e klasës 
dhe shkollës së tyre. Si me çdo aft ësi tjetër zhvilluese, koha dhe praktika do të tregojë 
nivelin e tĳ  të dobishmërisë. 
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Vështrim krahasues në peizazhin mediatik shqiptar dhe atë italian mbi 
median tradicionale dhe median online

Elvira Rroca

Vështrim krahasues në peizazhin mediatik shqiptar dhe atë italian mbi median tradicionale 
dhe median online
Edhe pse media tradicionale vazhdon të jetë e pranishme, si në peizazhin mediatik shqiptar 
ashtu edhe në atë italian, media online dhe veçanërisht rrjetet sociale i kanë shpallur asaj sfi dë 
për të marrë monopolin.
Mediat e reja janë bërë pjesë e shoqërisë në mbarë Europën duke nxitur në këtë mënyrë një 
revolucion kulturor. Diçka e cila është e re dhe e paprovuar më parë ngjall kureshtje tek masa 
e popullsisë duke i shtyrë këta të fundit të lundrojnë në internet. E njëjta gjë po ndodh edhe 
me shoqërinë shqiptare. 
Interneti e ka zbehur ndjeshëm madhështinë e ekranit të televizionit. 
“Por a ka kuptim të fl asim për një ndarje me thikë të mediave?”  Koha në të cilën po jetojmë 
na shtyn të mendojmë më në thellësi. Cilët janë këta kufi j që ne pretondojmë të vendosim? 

A ka vërtet kufi j i shprehuri?

Siç thotë Ervin Goci: “Për çfarë ndarje mes mediash tradicionale dhe të reja po fl asim, 
kur me të njëjtën pajisje konsumojmë përmbajtje të ndryshme, dhe po për të njëjtat 
përmbajtje mund të diskutojmë me miqtë në rrjet sociale?” 
Gjithçka e transmetuar në televizion, në radio, e shkruar nëpër gazeta apo revista 
hidhet në pak sekonda në rrjet. 
Që nga ai moment materiali nuk i përket më medias apo gazetarit. Ky material bëhet 
i të gjithëve.
“Wendy Griswold disa vite më parë ka theksuar se suksesi i mediave të reja nuk duhet 
të jetë i lidhur ekskluzivisht me mundësinë për të ndërvepruar dhe shpejtësinë. Më 
tepër, kjo lidhet me mundësinë për të krĳ uar diçka e cila më pas mbetet aty.” 
 Mediat e reja shtrojnë nevojën e rishikimit të të bërit gazetari sepse ndryshe nga sa 
ndodh në median tradicionale gjithçka që hidhet në rrjet bëhet publike. 
Lajmi i shpërndarë mund të kopjohet nga mediat e tjera kombëtare apo ndërkombëtare 
duke cituar burimin se nga është marrë. Nëse u referohemi ngjarjeve të rëndësishme 
në Itali, lajmi më parë kalon në portalet italiane të lajmeve apo rrjetet sociale. Vetë 
natyra e këtĳ  mediumi të ri përfshin edhe aft ësinë për të ruajtur miliona shkrime. 
Angelo Romeo thotë se kur fl itet për mediat e reja domosdoshmërisht fl itet për konvergjencë. 
Konvergjenca kërkon riformatim të gazetarit. Ky do të jetë një gazetar multimedial, kudo 
qoft ë ai, në Itali, Shqipëri, Francë, Greqi, etj. 
“Stafet duhet të jenë të motivuara për të bashkëpunuar me kolegët, me të huajt me burimet e 
informacionit dhe me lexuesit.” 
Në web mund të kesh akses mbi shumë gazeta të printuara italiane të cilat kanë 
kaluar edhe online. Gazeta e cila ka tirazhin më të lartë në Itali, e renditur e 5-ta pas 
4 gazetave falas, është “Corriere della Sera” .
Ka raste kur lajmet të cilat publikohen në “Corriere della Sera” botohen edhe në të përditshmet 
shqiptare.
 Një rast i tillë është lajmi me titull: “Alarm fals për bombë në aeroportin e Romës”. 
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Lajmi është botuar në faqen online të gazetës “Panorama” e cila ka patur si burim 
pikërisht gazetën italiane “Corriere della Sera”. 
“Në Itali, tregu i reklamimit ka qenë historikisht i dominuar nga televizioni, ndërkohë 
që shtypi i shkruar përfi ton vetëm një të tretën e tĳ . Tregu i shtypit të shkruar është 
ndikuar shumë nga rënia e reklamimi gjatë viteve të fundit.” 
Dominimi i tregut të reklamimit nga televizioni në një të ardhme mund të 
zëvendësohet nga media online. Përdorimi i internetit është në rritje dhe faqet online 
janë një mundësi e mirë fi timi për reklamuesit. Italianët e përdorin internetin në masën 
80% të popullsisë së aft ë për punë. 
Nga ana tjetër, lidhur me peizazhin mediatik shqiptar dhe fi nancimin e medias 
Artan Fuga shprehet: “Ndërkaq, në kushtet e ardhjes të komunikimit digjital në web, 
mediat shqiptare, si ato të shtypura edhe ato audiovizive, janë shfaqur në ekranet e 
kompjuterave duke transmetuar informacionin e tyre falas për një publik gjithmonë 
e më në gjendje të lidhen në Internet. 
Nuk mund të mohohet se kemi të bëjmë me një prirje që shkon në përputhje me 
ecurinë bashkëkohore të komunikimit masiv. 
Por, ndërkohë, në pjesën dërmuese të rasteve, jo vetëm që ky informacion jepet falas, 
por edhe nuk shoqërohet me një tërheqje të reklamave, çka do të justifi konte aspektin 
fi nanciar të modelit të administrimit të mediave në web. 
Në njëfarë kuptimi, dhënia e informacionit falas, sikurse theksojnë studiues të 
ndryshëm perëndimorë të ekonomisë të mediave, ndërkohë që marrja, grumbullimi, 
klasifi kimi dhe shpërndarja e informacionit po bëhet gjithnjë e më kushtueshme, bën 
që modeli në fj alë të mos ketë një logjikë fi nanciare tregu. Në këto kushte, të ardhurat 
e mediave nga audiencat e tyre njohin vështirësi dhe informacioni e humbi në një 
shkallë të gjerë kuptimin e tĳ  si mall dhe shërbim në treg.” 

Mediat tradicionale po konsumohen

Profesor Artan Fuga shprehet: “Pa e tepruar aspak mund të themi se ka lindur 
një ekonomi e mediave, e cila karakterizohet nga ligjësi ekonomike të reja. Modeli 
ekzistues ekonomik i mediave konvencionale jo vetëm është treguar i paaft ë ta 
përballojë gjendjen e krĳ uar, por edhe po karakterizohet nga paaft ësia për t’i dhënë 
impulse të reja fi nanciare tregut të mediave. 
Mbi të gjitha kanë ndryshuar rrënjësisht marrëdhëniet midis ofruesit dhe 
konsumatorit të informacionit.” 
 Çdo ditë ne ndjekim lajmet në televizion dhe lexojmë gazetat. Kjo mënyrë informimi 
vazhdon të jetë ekzistente. Artan Fuga, në një tjetër shkrim thotë: “Mediat klasike 
në përgjithësi e emetojnë informacionin drejt audiencave të tyre, pra e kërkojnë 
konsumatorin e informacionit.” 

Megjithatë një pjesë e madhe e shoqërisë i lexon informacionet në mënyrë 
përzgjedhëse përmes internetit.
Shpesh mediat përsërisin njëra-tjetrën dhe bien në monotoni. Problemi i mediave 
tradicionale është se ato nuk kanë ekskuzivitet mbi lajmin. Ky fakt vihet re veçanërisht 
tek gazetat të cilat kanë tendencën për të kopjuar lajmet të cilat transmetohen në 
televizion. E kundërta ndodh në televizion kur çdo mëngjes gazetari lexon titujt 
kryesorë të gazetave. Mungesa e ekskluzivitetit i bën ato joprofesionale dhe të 
gjykuara ashpër nga kritika e veçanërisht nga specialistët e komunikimit. 
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Në lidhje me sa u tha më lart, komunikimi numerik ka një sërë avantazhesh kundrejt 
atĳ  tradicional. “Transmetimi në formë numerike ose dixhitale e shndërron hierarkinë 
e çmimeve, duke bërë të mundur, për shembull, përhapjen e gjerë të shërbimeve si 
telefonia celulare në vende ku ky shërbim funksiononte më parë në mënyrë shumë 
të kufi zuar.”
  Përhapja e sinjalit përmes internetit në mbarë botën në kohë reale dhe me kosto të ulët e bën 
komunikimin numerik më të preferuar. Individët nuk janë të detyruar të presin edicionin 
e lajmeve apo numrin e ardhshëm të gazetës.
Joshua Meyrowitz shkruan duke iu referuar Marshall McLuhan-it: “A i kanë dhënë 
fund vërtet mediat elektronike si kohës edhe hapësirës, siç deklaron ai në fi llimin 
e Të Kuptosh Mediat? Apo vetëm sa janë “ulur në detyrë” si koha dhe hapësira, në 
vendosës të një pjese më të vogël të ndërveprimit njerëzor?”  

Mediat elektronike janë një realitet i ri në jetën tonë. Shpesh, ka pasur diskutime 
rreth rolit të këtyre mediave. Në internet nuk ka më as kohë dhe as hapësirë. Ne 
fl asim me të gjithë për të gjithë në kohën që duam dhe në çdo vend që mund të jemi.
 “Pa një plan zhvillimi, pa studim të tregut, Interneti bëri që të zhvillohen forma të 
reja të komunikimit dhe që të shtrohej diskutimi rreth problemeve të lidhura me 
lirinë e të shprehurit në rrjete.” 
 Sikurse u tha edhe më lart, liria e të shprehurit në median tradicionale është e kufi zur. 
Programet përpunohen nga redaksia dhe në ekran nuk del asgjë e pakontrolluar. 
Nga ana tjetër përmbajtja e internetit është tërësisht e pakontrolluar. Interneti nuk 
ka një pronar. 
Siç thotë edhe Artan Fuga: “Sharjet, shpifj et, ofendimet në Internet janë një lloj 
shfryrje e mllefi t popullor që ka arsye të jetë i pakënaqur në të gjithë botën.”  

Në lidhje me këtë fakt, diku tjetër Artan Fuga shkruan: “Argumenti im është se klasa 
politike ka arenën e kuvendit për t’u shprehur sikurse i pëlqen. 
Por, edhe një pjesë e shtresave të larta të shoqërisë, shprehen në gjithfarë mediash të 
mira, më pak të mira apo surrogato sikurse ka në të gjithë botën. Kurse Interneti në një 
farë mënyre është hapësira e komunikimit edhe për ata që nuk kanë asnjë mundësi shprehje 
në hapësira të tjera.” 
Televizioni e transmeton komunikimin politik ndryshe nga media online. Imazhi i 
një politikiani manipulohet për t’u paraqitur më pas para teleshikuesve. 
Brian McNair thotë: “Suksesi i përpjekjeve të qeverisë për të kontrolluar imazhin 
e medias, und të përbëjë një kontribut të rëndësishëm për një sukses më të gjerë 
politik.” 
Manipulimi i imazhit e bën publikun i cili ka akses në median sociale më të largët me 
televizionin dhe më të afërt me rrjetet sociale.
Media italiane akuzohet se i personalizon apo i thjeshtëzon gjërat. “Shpesh, gazetaria 
italiane qortohet që është shumë e njëanshme, e papërgatitur sa duhet, që u jep 
shumë rëndësi lajmeve të mbështetura në hamendje, që ka një narcizizëm të tepruar, 
një kulturë të përqëndruar tek vetja, e kështu me radhë. (…) 
Edhe gazetaria televizive më e shkëlqyer dhe më objektive është paditur që u shërben 
fshehurazi politikanëve.” 
Francesco Sidoti na paraqet një media italiane të lidhur ngushtë me politikën, ashtu sikurse 
më sipër thekson edhe Artan Fuga për median shqiptare.
Modeli mediatik italian është ai Mesdhetar ose Pluralist i Polarizuar. Një nga 
karakteristikat e këtĳ  modeli është se mediat janë të infl uencuara nga politika dhe i 
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japin rëndësi të veçantë partive politike.    
Në mbështetje të monopolit që kërkon media online përmendim faktin se politikanët shqiptarë 
i janë drejtuar së fundmi rrjeteve sociale për të përcjellë mesazhet e tyre politike. 
Artan Fuga citon: “Politikanët shqiptarë ndërtuan mediat e tyre sociale, qytetare, u 
detyruan të vĳ në në forumet qytetare online, duke krĳ uar edhe faqet facebook dhe 
twitt er-at e tyre. 
Ky është një fakt madhor i ditës, ndonëse ndokush, më duket skeptik, nis të pyesë : « E 
përse duhet t’i japim rëndësi kaq shumë kësaj ngjarjeje ? », që, pastaj e thjeshtëzojnë 
në një përgatitje rutinore për fushatën elektorale të radhës. 
E para, kemi të bëjmë me një marrëdhënie të re midis mediave dhe politikës 
shqiptare. Përgjatë tranzicionit demokratizues në vendin tonë njihen së paku pesë 
tipologji të ndërvartësive mes mediave dhe politikës. Ato zanafi llojnë me atë të tipit 
monolitik që u rrëzua në fi llim të viteve ’90, ku të gjithat mediat kontrolloheshin nga 
një parti - shtet unike. 
Pas kësaj, demokratizimi që erdhi në formën e pluralizmit politik, sidomos deri aty 
nga viti 1997, por ta zemë edhe deri në vitin 2000, për gati një dekade, u mbizotërua 
nga shtypi i partive politike, nga mediat politike, ku një pjesë e konsiderueshme, 
ishin në pronësi dhe vartësi të partive politike. Jemi në periudhën e mediave politike 
pluraliste.
 Ndërkaq, duke nisur nga përvoja e gazetës « Koha Jonë » dhe më pas « Shekulli », 
nga televizionet private që nisin të shfaqen, u zgjeruan dhe forcuan gazetat, radiot 
dhe televizionet e pavarura, por që në linjat editoriale tê tyre kanë anëshmëri të qarta 
politike, kanë një agjendë të politizuar dhe qendrime të hapura militante.
 Ne jetojmë aktualisht përgjatë viteve 2000 dhe në vazhdim periudhën e mediave të 
pavarura të politizuara. Kjo shoqërohet me një metodologji të katërt, ajo e mediave të 
quajtura « publike », të cilat së paku informacionin e kanë të vendosur në shërbim jo të 
publikut të gjerë, por të partive që sigurojnë kontekstualisht shumicat parlamentare, 
pra që qeverisin. 
Dhe më së fundi, kemi arritur në fazën kur politika, si « mama dhia » po troket 
në forumet qytetare, duke folur me zë të ulur: ”Hape, hape, jam unë!” Kjo është 
një fazë e re që po nis, pas Edi Rama, nisi të komunikojë në twitt er, Sali Berisha e 
ndoqi në facebook, dhe më pas ka dhënë orientime serioze që ministrat e tĳ  si edhe 
administratorë të lartë të hyjnë në mediat sociale, në forumet, blogjet, qytetare, dhe 
të ndërtojnë të tyret.” 

Si përfundim, në vitet e ardhshme monopolin mendohet ta marrin media online dhe rrjetet 
sociale. 
“Është e qartë se jemi në një periudhë evolucioni. Me kalimin e sa më shumë 
përmbajtjeve në internet, degët e medias tradicionale do të fi llojnë të pësojnë një 
rënie.” 
Europa dhe mbarë bota po pësojnë një transformim të mediave në tërësi, përfshirë 
këtu vende me demokraci të hershme ose jo. 
Media online në peizazhin mediatik shqiptar dhe atë italian, duke lënë mënjanë moshën e 
demokracisë dhe nivelin e zhvillimit, po ecën në hapa të njejtë, konstatuar kjo në të gjitha 
faqet onile.
 “Interneti është zhvilluar krejt ndryshe nga llojet e tjera të medias më parë. 
Për pasojë, është e vështirë të parashikohet se si Rrjeti do ta ndryshojë median 
tradicionale dhe deri në çfarë mase.”  
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Mesimdhenia dhe mesimnxenia

Elmira Pupe
Cikli Ulet (CU), Remas

Abstrakt

Nevojat e mësuesve për trajnim janë analizuar në studimin “Përmbledhje mbi nevojat e 
trajnimit të stafi t menaxhues të arsimit dhe mësimdhënësve të matematikës dhe shkencave 
natyrore” të bërë nga Programi “Zhvillimi i Kapaciteteve në Sektorin e Arsimit Fillor në 
Kosovë”(GIZ/CDBE). Korniza e re e Kurrikulës së Arsimit Parauniveristar, e miratuar nga 
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë të Kosovës në 2011, ka hedhur bazat për 
transformimin e përmbajtjes dhe të metodave të mësimdhënies, të nxënit dhe të vlerësimit 
të nxënësve. Edukimi në shkencat e natyrës në klasat 1-5 është pjesë e këtĳ  transformimi. 
9 6 II. Pikëpamjet konstruktiviste për të nxënët 1. Konstruktivizmi Konstruktivizmi është 
një tërësi doktrinash rreth të nxënit. I konceptuar nga Piazhe (Piaget, 1953) si “një rrugë e 
përfshirjes së të gjitha arritjeve nga empiristët dhe racionalistët, që marrin në konsideratë 
të nxënët, ai zhvillon pohimin se informacioni nga jashtë botës është i organizuar nga 
ndërtimi ynë psikologjik në një formë që e quajmë intelekt. Në një kuptim më pas, ne në 
mënyrë aktive ndërtojmë atë që mësojmë”1 . Konstruktivizmi është mënyrë për të kërkuar 
rrugë më të efektshme të mësimdhënies dhe të të nxënit. Me metodat tradicionale studiuesit 
dhe mësuesit kanë vënë re cektësi në të kuptuarit e nxënësve dhe njohuri pasive në të gjitha 
moshat dhe klasat, përfshirë këtu edhe universitetet. Howard Gardner (Hauard Gardner), 
themeluesi i teorisë së inteligjencave të shumëfi shta, në librin e tĳ  Mendja e pashkolluar 
paraqet raste ku studiuesit kanë vërtetuar se studentët e fi zikës të diplomuar pranë disa 
kolegjeve prestigjioze nuk janë në gjendje të zgjidhin probleme bazë apo të japin përgjigje 
për çështje paksa të ndryshme nga ato u janë mësuar apo pyetur në provim. Në një rast tipik, 
studentët e kolegjit u pyetën të dallonin forcat që ushtrohen mbi një monedhë të hedhur 
drejt lart në ajër në momentin kur ajo arrin pikën e mesit të trajektores. Përgjigjja e saktë 
është se, për sa kohë monedha qëndron në ajër, mbi të ushtrohet vetëm forca e rëndesës. 
Edhe pse përgjigjja ishte e thjeshtë, 70% e studentëve që kishin kryer kolegjin në mekanikë, 
dhanë të njejtën përgjigje naive: “bashkëveprojnë dy forca: njëra e ushtruar nga lart-poshtë, 
që përfaqëson forcën e rëndesës, dhe tjetra e ushtruar nga poshtë lart që përfaqëson forcën 
fi llestare hedhëse të dorës”. Ky nuk është rast i vetëm i kuptimit të cekët të njohurive. Të tilla 
përgjigje të gabuara studentët kanë dhënë edhe për fazat e hënës, për shkaqet e stinëve, për 
trajektoret e objekteve të lëshuara në hapësirë apo për lëvizjen e trupave të tyre. Ata jo vetëm 
nuk arritën të dëshmonin se dinin nga shkenca aq sa mund të pritej prej tyre, por vazhdonin të 
shfaqnin të njejtat keqkuptime dhe koncepte fi llestare sikurse edhe fëmĳ ët e e shkollës fi llore. 
1 Key Concepts in the Philosophy of Education, Christopher Winch & John Gingell, 1999. 
Rutledge: London, faqe 42. 6 II. Pikëpamjet konstruktiviste për të nxënët 1. Konstruktivizmi 

Zhvillimi

Konstruktivizmi është një tërësi doktrinash rreth të nxënit. I konceptuar nga Piazhe 
(Piaget, 1953) si “një rrugë e përfshirjes së të gjitha arritjeve nga empiristët dhe 
racionalistët, që marrin në konsideratë të nxënët, ai zhvillon pohimin se informacioni 
nga jashtë botës është i organizuar nga ndërtimi ynë psikologjik në një formë që 
e quajmë intelekt. Në një kuptim më pas, ne në mënyrë aktive ndërtojmë atë që 
mësojmë”
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Konstruktivizmi është mënyrë për të kërkuar rrugë më të efektshme të mësimdhënies 
dhe të të nxënit. Me metodat tradicionale studiuesit dhe mësuesit kanë vënë re cektësi 
në të kuptuarit e nxënësve dhe njohuri pasive në të gjitha moshat dhe klasat, përfshirë 
këtu edhe universitetet. Howard Gardner (Hauard Gardner), themeluesi i teorisë së 
inteligjencave të shumëfi shta, në librin e tĳ  Mendja e pashkolluar paraqet raste ku 
studiuesit kanë vërtetuar se studentët e fi zikës të diplomuar pranë disa kolegjeve 
prestigjioze nuk janë në gjendje të zgjidhin probleme bazë apo të japin përgjigje për 
çështje paksa të ndryshme nga ato u janë mësuar apo pyetur në provim. Në një rast 
tipik, studentët e kolegjit u pyetën të dallonin forcat që ushtrohen mbi një monedhë 
të hedhur drejt lart në ajër në momentin kur ajo arrin pikën e mesit të trajektores. 
Përgjigjja e saktë është se, për sa kohë monedha qëndron në ajër, mbi të ushtrohet 
vetëm forca e rëndesës. Edhe pse përgjigjja ishte e thjeshtë, 70% e studentëve që 
kishin kryer kolegjin në mekanikë, dhanë të njejtën përgjigje naive: “bashkëveprojnë 
dy forca: njëra e ushtruar nga lart-poshtë, që përfaqëson forcën e rëndesës, dhe tjetra 
e ushtruar nga poshtë lart që përfaqëson forcën fi llestare hedhëse të dorës”. Ky nuk 
është rast i vetëm i kuptimit të cekët të njohurive. Të tilla përgjigje të gabuara studentët 
kanë dhënë edhe për fazat e hënës, për shkaqet e stinëve, për trajektoret e objekteve 
të lëshuara në hapësirë apo për lëvizjen e trupave të tyre. Ata jo vetëm nuk arritën 
të dëshmonin se dinin nga shkenca aq sa mund të pritej prej tyre, por vazhdonin 
të shfaqnin të njejtat keqkuptime dhe koncepte fi llestare sikurse edhe fëmĳ ët e e 
shkollës fi llore. 1 Key Concepts in the Philosophy of Education, Christopher Winch 
& John Gingell, 1999. Rutledge: London, faqe 42. Synimi i Programit të trajnimit: 
Aft ësimi i mësimdhënësve të klasave 1-5 për përvetësimin e njohurive ne shkencat 
natyrore me synim të ngritjes së rezultateve të të nxënit në këtë nivel të arsimit. 
Qellimet e Programit: Me përvetësimin e këtĳ  Programi pjesëmarrësit duhet të jenë 
në gjendje:
 • Të zbatojnë në klasat e tyre strategji, metoda dhe teknika ndërvepruese të 
mësimdhënies dhe të nxënit, të cilat mundësojnë ndërtimin dhe krĳ imin e dĳ eve 
te nxënësit, formimin e shprehive dhe zhvillimin e kompetencave të nxënësve në 
përputhje me Kornizën e Kurrikulit dhe rezultatet e të nxënit në lëndën e shkencave 
natyrore.
 • Të përdorin veprimtari të shumëllojshme dhe të efektshme për shprehitë e procesit 
në shkencat e natyrës: vëzhgimi, krahasimi, klasifi kimi dhe analiza, të cilat ndihmojnë 
nxënësit në formimin e koncepteve, për dukuritë natyrore dhe për zgjidhjen e 
detyrave të ndryshme me karakter vëzhgues dhe hulumtues në këtë lëndë. 
• Të përshtatin mësimdhënien e tyre nevojave dhe mundësive të nxënësve, duke 
përdorur metoda të mësimdhënies ndërvepruese dhe të nxënit aktiv, që nxitin të 
menduarit dhe formojnë nxënës të pavarur, përmes zhvillimit të veprimtarive për të 
gjithë nxënësit. 
• Të zhvillojnë imagjinatën dhe krĳ imtarinë e nxënësve përmes përdorimit të 
organizuesve grafi kë dhe mjeteve të tjera pamore, të cilat ndihmojnë në kuptimin e 
dukurive natyrore.
 • Të përdorin mjete të ndryshme konkretizuese nga mjedisi rrethues në mësimdhënie 
dhe të nxënë. Të aft ësojnë nxënësit në hulumtimin e informacioneve të ndryshme 
në Internet, të cilat ndihmojnë të nxënit e koncepteve natyrore përmes situatave 
simuluese ose reale dhe zhvillimin e kompetencave të nxënësve në këtë lëndë. Grupi 
i synuar: Ky program i dedikohet mësimdhënësve në shkollat fi llore në nivelin 1-5 
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me fokus të veçantë në njohuritë e shkencave natyrore. Po ashtu, programi mund 
të jetë i dobishëm edhe për mësimdhënësit e ardhshëm të këtĳ  niveli. Programi 
ka gjithsej 60 orë. Programi – Mësimdhënia dhe të nxënit e shkencave natyrore 
në klasat 1 - 5 të shkollës II. fi llore 5 I. Hyrje Edukimi në shkencat natyrore është 
pjesë e rëndësishme e edukimit të përgjithshëm të fëmĳ ëve në shkollë. Në epokën 
e shpërthimit të informacionit dhe të zhvillimit të shpejtë të teknologjisë, sot është 
e pamundur për shkollën që të jetë vendi ku transmetohen njohuritë te fëmĳ ët dhe 
që më pas t’u kërkohet t’i riprodhojnë ato. Kosova, ashtu si edhe vendet e tjera të 
Ballkanit Perëndimor, synon të integrohet në Bashkimin Europian në një të ardhme 
të afërt, ç’ka do të thotë se qëllimi i saj strategjik është të jetë shoqëri e dĳ es, e tillë që 
midis të tjerash, të pajisë nxënësit në shkollë me shprehitë e të nxënit afatgjatë dhe 
t’u krĳ ojë atyre mundësitë që të ndërtojnë dhe krĳ ojnë dĳ e, në vend që të transmetojë 
informacion. Shkolla i aft ëson fëmĳ ët të përdorin aft ësitë e tyre zbuluese, sikurse 
veprojnë edhe shkencëtarët, të zgjidhin probleme dhe të marrin pjesë aktive në 
ndërtimin e dĳ es. Edukimi në lëndët e shkencave natyrore në Kosovë në dhjetëvjeçarin 
e fundit ka mbetur larg të qënit një lëndë e cila të ndikonte që të plotësonte nevojat 
e fëmĳ ëve të sotëm. Kurrikula ekzistuese në lëndët e shkencave natyrore është e 
organizuar me tema në një mënyrë mjaft  tradicionale. Mësuesit janë të vetëdĳ shëm 
se përmbajtjet e lëndëve të shkencave natyrore duhet të transformohen dhe metodat 
e mësimdhënies janë të një stili të vjetëruar. Nevojat e mësuesve për trajnim janë 
analizuar në studimin “Përmbledhje mbi nevojat e trajnimit të stafi t menaxhues 
të arsimit dhe mësimdhënësve të matematikës dhe shkencave natyrore”. Korniza 
e re e Kurrikulës së Arsimit Parauniveristar, e miratuar nga Ministria e Arsimit, 
Shkencës dhe Teknologjisë të Kosovës në 2011, ka hedhur bazat për transformimin e 
përmbajtjes dhe të metodave të mësimdhënies, të nxënit dhe të vlerësimit të nxënësve. 
Edukimi në shkencat e natyrës në klasat 1-5 është pjesë e këtĳ  transformimi. 10 6 II. 
Pikëpamjet konstruktiviste për të nxënët 1. Konstruktivizmi Konstruktivizmi është 
një tërësi doktrinash rreth të nxënit. I konceptuar nga Piazhe (Piaget, 1953) si “një 
rrugë e përfshirjes së të gjitha arritjeve nga empiristët dhe racionalistët, që marrin 
në konsideratë të nxënët, ai zhvillon pohimin se informacioni nga jashtë botës është 
i organizuar nga ndërtimi ynë psikologjik në një formë që e quajmë intelekt. Në një 
kuptim më pas, ne në mënyrë aktive ndërtojmë atë që mësojmë”1 . Konstruktivizmi 
është mënyrë për të kërkuar rrugë më të efektshme të mësimdhënies dhe të të 
nxënit. Me metodat tradicionale studiuesit dhe mësuesit kanë vënë re cektësi në të 
kuptuarit e nxënësve dhe njohuri pasive në të gjitha moshat dhe klasat, përfshirë 
këtu edhe universitetet. Howard Gardner (Hauard Gardner), themeluesi i teorisë së 
inteligjencave të shumëfi shta, në librin e tĳ  Mendja e pashkolluar paraqet raste ku 
studiuesit kanë vërtetuar se studentët e fi zikës të diplomuar pranë disa kolegjeve 
prestigjioze nuk janë në gjendje të zgjidhin probleme bazë apo të japin përgjigje për 
çështje paksa të ndryshme nga ato u janë mësuar apo pyetur në provim. Në një rast 
tipik, studentët e kolegjit u pyetën të dallonin forcat që ushtrohen mbi një monedhë 
të hedhur drejt lart në ajër në momentin kur ajo arrin pikën e mesit të trajektores. 
Përgjigjja e saktë është se, për sa kohë monedha qëndron në ajër, mbi të ushtrohet 
vetëm forca e rëndesës. Edhe pse përgjigjja
ishte e thjeshtë, 70% e studentëve që kishin kryer kolegjin në mekanikë, dhanë të 
njejtën përgjigje naive: “bashkëveprojnë dy forca: njëra e ushtruar nga lart-poshtë, që 
përfaqëson forcën e rëndesës, dhe tjetra e ushtruar nga poshtë lart që përfaqëson 
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forcën fi llestare hedhëse të dorës”. Ky nuk është rast i vetëm i kuptimit të cekët të 
njohurive. Të tilla përgjigje të gabuara studentët kanë dhënë edhe për fazat e hënës, 
për shkaqet e stinëve, për trajektoret e objekteve të lëshuara në hapësirë apo për 
lëvizjen e trupave të tyre. Ata jo vetëm nuk arritën të dëshmonin se dinin nga shkenca 
aq sa mund të pritej prej tyre, por vazhdonin të shfaqnin të njejtat keqkuptime dhe 
koncepte fi llestare sikurse edhe fëmĳ ët e e shkollës fi llore. 1 Key Concepts in the 
Philosophy of Education, Christopher Winch & John Gingell, 1999. Rutledge: 
London, faqe 42. Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë ka përgatitur 
profi lin e kompetencave që një mësimdhënës duhet të ketë. Me anën e Programit 
“Mësimdhënia dhe të nxënit e shkencave natyrore në klasat 1 - 5 të shkollës fi llore” 
synohet të zhvillohen të mësimdhënësit kompetencat që kanë të bëjnë me 
Metodologjinë dhe Përmbajtjen akademike. Në tabelën e mëposhtme është dhënë 
përshkrimi i profi lit të kompetencave të kategorive të përmendura, të aprovuara nga 
Këshilli Shtetëror për Licencimin e Mësimdhënësve. METODOLOGJIA Kompetenca 
Kompetenca M01 Përshtatja Mësimdhënësi di të analizojë shumë faktorë njëkohësisht, 
është i ndërgjegjshëm se duhet të reagojë në mënyrën më të përshtatshme në rrethana 
të ndryshme. M02 Konteksti personal U ndihmon nxënësve me probleme personale 
brenda kufi jve të aft ësive profesionale. M03 Planifi kimi Është në gjendje të hartojë 
plane të llojllojshme mësimore për t’ua përshtatur aktivitetet mësimore nevojave dhe 
interesave të individëve dhe të grupeve të nxënësve. Është në gjendje ta zbërthejë 
kurrikulën dhe rezultatet e dëshiruara në aktivitete të logjikshme e të kuptimshme 
për nxënësit. M04 Plotësimi i nevojave të nxënësve Di si t’i angazhojë nxënësit në 
krĳ imin e shprehive efektive ditore në klasë dhe strategji të llojllojshme menaxhuese. 
Është i/e vetëdĳ shme për nevojat e nxënësve për siguri fi zike, sociale, kulturore, 
emocionale e psikologjike. M05 Respektimi Mësimdhënësi di të krĳ ojë me nxënës të 
ndryshëm marrëdhënie pozitive që karakterizohen me respekt, besim dhe harmoni 
të ndërsjellë. M06 Zbatimi i strategjive mësimore Mësimdhënësi di cilat strategji janë 
të përshtatshme për të ndihmuar nxënësit e ndryshëm që të arrĳ në rezultate të 
ndryshme në të nxënë. III. Profi li i Kompetencave të Mësimdhënësve 11 6 II. 
Pikëpamjet konstruktiviste për të nxënët 1. Konstruktivizmi Konstruktivizmi është 
një tërësi doktrinash rreth të nxënit. I konceptuar nga Piazhe (Piaget, 1953) si “një 
rrugë e përfshirjes së të gjitha arritjeve nga empiristët dhe racionalistët, që marrin në 
konsideratë të nxënët, ai zhvillon pohimin se informacioni nga jashtë botës është i 
organizuar nga ndërtimi ynë psikologjik në një formë që e quajmë intelekt. Në një 
kuptim më pas, ne në mënyrë aktive ndërtojmë atë që mësojmë”1 . Konstruktivizmi 
është mënyrë për të kërkuar rrugë më të efektshme të mësimdhënies dhe të të nxënit. 
Me metodat tradicionale studiuesit dhe mësuesit kanë vënë re cektësi në të kuptuarit 
e nxënësve dhe njohuri pasive në të gjitha moshat dhe klasat, përfshirë këtu edhe 
universitetet. Howard Gardner (Hauard Gardner), themeluesi i teorisë së 
inteligjencave të shumëfi shta, në librin e tĳ  Mendja e pashkolluar paraqet raste ku 
studiuesit kanë vërtetuar se studentët e fi zikës të diplomuar pranë disa kolegjeve 
prestigjioze nuk janë në gjendje të zgjidhin probleme bazë apo të japin përgjigje për 
çështje paksa të ndryshme nga ato u janë mësuar apo pyetur në provim. Në një rast 
tipik, studentët e kolegjit u pyetën të dallonin forcat që ushtrohen mbi një monedhë 
të hedhur drejt lart në ajër në momentin kur ajo arrin pikën e mesit të trajektores. 
Përgjigjja e saktë është se, për sa kohë monedha qëndron në ajër, mbi të ushtrohet 
vetëm forca e rëndesës. Edhe pse përgjigjja ishte e thjeshtë, 70% e studentëve që 
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kishin kryer kolegjin në mekanikë, dhanë të njejtën përgjigje naive: “bashkëveprojnë 
dy forca: njëra e ushtruar nga lart-poshtë, që përfaqëson forcën e rëndesës, dhe tjetra 
e ushtruar nga poshtë lart që përfaqëson forcën fi llestare hedhëse të dorës”. Ky nuk 
është rast i vetëm i kuptimit të cekët të njohurive. Të tilla përgjigje të gabuara 
studentët kanë dhënë edhe për fazat e hënës, për shkaqet e stinëve, për trajektoret e 
objekteve të lëshuara në hapësirë apo për lëvizjen e trupave të tyre. Ata jo vetëm nuk 
arritën të dëshmonin se dinin nga shkenca aq sa mund të pritej prej tyre, por 
vazhdonin të shfaqnin të njejtat keqkuptime dhe koncepte fi llestare sikurse edhe 
fëmĳ ët e e shkollës fi llore. 1 Key Concepts in the Philosophy of Education, Christopher 
Winch & John Gingell, 1999. Rutledge: London, faqe 42. 6 II. Pikëpamjet konstruktiviste 
për të nxënët 1. Konstruktivizmi Konstruktivizmi është një tërësi doktrinash rreth të 
nxënit. I konceptuar nga Piazhe (Piaget, 1953) si “një rrugë e përfshirjes së të gjitha 
arritjeve nga empiristët dhe racionalistët, që marrin në konsideratë të nxënët, ai 
zhvillon pohimin se informacioni nga jashtë botës është i organizuar nga ndërtimi 
ynë psikologjik në një formë që e quajmë intelekt. Në një kuptim më pas, ne në 
mënyrë aktive ndërtojmë atë që mësojmë”1 . Konstruktivizmi është mënyrë për të 
kërkuar rrugë më të efektshme të mësimdhënies dhe të të nxënit. Me metodat 
tradicionale studiuesit dhe mësuesit kanë vënë re cektësi në të kuptuarit e nxënësve 
dhe njohuri pasive në të gjitha moshat dhe klasat, përfshirë këtu edhe universitetet. 
Howard Gardner (Hauard Gardner), themeluesi i teorisë së inteligjencave të 
shumëfi shta, në librin e tĳ  Mendja e pashkolluar paraqet raste ku studiuesit kanë 
vërtetuar se studentët e fi zikës të diplomuar pranë disa kolegjeve prestigjioze nuk 
janë në gjendje të zgjidhin probleme bazë apo të japin përgjigje për çështje paksa të 
ndryshme nga ato u janë mësuar apo pyetur në provim. Në një rast tipik, studentët e 
kolegjit u pyetën të dallonin forcat që ushtrohen mbi një monedhë të hedhur drejt 
lart në ajër në momentin kur ajo arrin pikën e mesit të trajektores. Përgjigjja e saktë 
është se, për sa kohë monedha qëndron në ajër, mbi të ushtrohet vetëm forca e 
rëndesës. Edhe pse përgjigjja ishte e thjeshtë, 70% e studentëve që kishin kryer 
kolegjin në mekanikë, dhanë të njejtën përgjigje naive: “bashkëveprojnë dy forca: 
njëra e ushtruar nga lart-poshtë, që përfaqëson forcën e rëndesës, dhe tjetra e ushtruar 
nga poshtë lart që përfaqëson forcën fi llestare hedhëse të dorës”. Ky nuk është rast i 
vetëm i kuptimit të cekët të njohurive. Të tilla përgjigje të gabuara studentët kanë 
dhënë edhe për fazat e hënës, për shkaqet e stinëve, për trajektoret e objekteve të 
lëshuara në hapësirë apo për lëvizjen e trupave të tyre. Ata jo vetëm nuk arritën të 
dëshmonin se dinin nga shkenca aq sa mund të pritej prej tyre, por vazhdonin të 
shfaqnin të njejtat keqkuptime dhe koncepte fi llestare sikurse edhe fëmĳ ët e e 
shkollës fi llore. 1 Key Concepts in the Philosophy of Education, Christopher Winch 
& John, Gingell, 1999. Rutledge: London faqe 42. M07 Posedimi i një repertori 
strategjish Njeh dhe aplikon strategji të ndryshme moderne të mësimdhënies. M08 
Përdorimi i një repertori metodash Përdorë një shumëllojshmëri metodash interaktive 
për angazhimin e nxënësve në mësim përmes bashkëpunimit. M09 Zbatimi i 
aktiviteteve mësimore Ofron një shumëllojshmëri të aktiviteteve mësimore, duke 
përfshirë edhe nxënësit me nevoja të veçanta dhe duke respektuar parimin e mësimit 
të individualizuar. M10 Teknologjia Di të përdorë dhe të angazhojë nxënësit në 
përdorimin e teknologjive për të zhvilluar shkathtësitë duke u përshtatur nevojave 
bashkëkohore. M11 Zhvillimi i nivelit të lartë të të menduarit Zhvillon shkathtësi të 
të menduarit të nivelit të lartë 12 6 II. Pikëpamjet konstruktiviste për të nxënët 1. 
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Konstruktivizmi Konstruktivizmi është një tërësi doktrinash rreth të nxënit. I 
konceptuar nga Piazhe (Piaget, 1953) si “një rrugë e përfshirjes së të gjitha arritjeve 
nga empiristët dhe racionalistët, që marrin në konsideratë të nxënët, ai zhvillon 
pohimin se informacioni nga jashtë botës është i organizuar nga ndërtimi ynë 
psikologjik në një formë që e quajmë intelekt. Në një kuptim më pas, ne në mënyrë 
aktive ndërtojmë atë që mësojmë”1 . Konstruktivizmi është mënyrë për të kërkuar 
rrugë më të efektshme të mësimdhënies dhe të të nxënit. Me metodat tradicionale 
studiuesit dhe mësuesit kanë vënë re cektësi në të kuptuarit e nxënësve dhe njohuri 
pasive në të gjitha moshat dhe klasat, përfshirë këtu edhe universitetet. Howard 
Gardner (Hauard Gardner), themeluesi i teorisë së inteligjencave të shumëfi shta, në 
librin e tĳ  Mendja e pashkolluar paraqet raste ku studiuesit kanë vërtetuar se 
studentët e fi zikës të diplomuar pranë disa kolegjeve prestigjioze nuk janë në gjendje 
të zgjidhin probleme bazë apo të japin përgjigje për çështje paksa të ndryshme nga 
ato u janë mësuar apo pyetur në provim. Në një rast tipik, studentët e kolegjit u 
pyetën të dallonin forcat që ushtrohen mbi një monedhë të hedhur drejt lart në ajër 
në momentin kur ajo arrin pikën e mesit të trajektores. Përgjigjja e saktë është se, për 
sa kohë monedha qëndron në ajër, mbi të ushtrohet vetëm forca e rëndesës. Edhe pse 
përgjigjja ishte e thjeshtë, 70% e studentëve që kishin kryer kolegjin në mekanikë, 
dhanë të njejtën përgjigje naive: “bashkëveprojnë dy forca: njëra e ushtruar nga lart-
poshtë, që përfaqëson forcën e rëndesës, dhe tjetra e ushtruar nga poshtë lart që 
përfaqëson forcën fi llestare hedhëse të dorës”. Ky nuk është rast i vetëm i kuptimit 
të cekët të njohurive. Të tilla përgjigje të gabuara studentët kanë dhënë edhe për fazat 
e hënës, për shkaqet e stinëve, për trajektoret e objekteve të lëshuara në hapësirë apo 
për lëvizjen e trupave të tyre. Ata jo vetëm nuk arritën të dëshmonin se dinin nga 
shkenca aq sa mund të pritej prej tyre, por vazhdonin të shfaqnin të njejtat keqkuptime 
dhe koncepte fi llestare sikurse edhe fëmĳ ët e e shkollës fi llore. 1 Key Concepts in the 
Philosophy of Education, Christopher Winch & John Gingell, 1999. Rutledge: 
London, faqe 42. PËRMBAJTJA AKADEMIKE Kompetenca Kompetenca PA01 Në 
hap me zhvillimet në disipline /lëndë Vazhdimisht i përcjellë rrjedhat në fushat 
lëndore. Përfundon me sukses një program formal studimi të përmbajtjes në një ose 
më shumë fusha të specializimit apo disiplina lëndore sipas sistemit arsimor të 
Kosovës. PA02 Përcjellja e zhvillimeve Është në hap me zhvillimet dhe ndryshimet 
në fushat përkatëse të specializimit PA03 Ruajtja e të kuptuarit të thellë Posedon 
njohuri të thella akademike për fushat e specializimit. PA04 Hulumtimi Di ku të gjejë 
dhe si të sigurojë njohuri të specializuara për lëndën sa herë që është e nevojshme. 
PA05 Integrimi Ka njohuri dhe aft ësi për ndërlidhjet e lëndës me lëndët tjera dhe për 
rëndësinë e 1 Key Concepts in the Philosophy of Education, Christopher Winch & 
John Gingell, 1999. Rutledge: London, faqe 42) si “një rrugë e përfshirjes së të gjitha 
arritjeve nga empiristët dhe racionalistët, që marrin në konsideratë të nxënët, ai 
zhvillon pohimin se informacioni nga jashtë botës është i organizuar nga ndërtimi 
ynë psikologjik në një formë që e quajmë intelekt. Në një kuptim më pas, ne në 
mënyrë aktive ndërtojmë atë që mësojmë”1 . Konstruktivizmi është mënyrë për të 
kërkuar rrugë më të efektshme të mësimdhënies dhe të të nxënit. Me metodat 
tradicionale studiuesit dhe mësuesit kanë vënë re cektësi në të kuptuarit e nxënësve 
dhe njohuri pasive në të gjitha moshat dhe klasat, përfshirë këtu edhe universitetet. 
Howard Gardner (Hauard Gardner), themeluesi i teorisë së inteligjencave të 
shumëfi shta, në librin e tĳ  Mendja e pashkolluar paraqet raste ku studiuesit kanë 
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vërtetuar se studentët e fi zikës të diplomuar pranë disa kolegjeve prestigjioze nuk 
janë në gjendje të zgjidhin probleme bazë apo të japin përgjigje për çështje paksa të 
ndryshme nga ato u janë mësuar apo pyetur në provim. Në një rast tipik, studentët e 
kolegjit u pyetën të dallonin forcat që ushtrohen mbi një monedhë të hedhur drejt 
lart në ajër në momentin kur ajo arrin pikën e mesit të trajektores. Përgjigjja e saktë 
është se, për sa kohë monedha qëndron në ajër, mbi të ushtrohet vetëm forca e 
rëndesës. Edhe pse përgjigjja ishte e thjeshtë, 70% e studentëve që kishin kryer 
kolegjin në mekanikë, dhanë të njejtën përgjigje naive: “bashkëveprojnë dy forca: 
njëra e ushtruar nga lart-poshtë, që përfaqëson forcën e rëndesës, dhe tjetra e ushtruar 
nga poshtë lart që përfaqëson forcën fi llestare hedhëse të dorës”. Ky nuk është rast i 
vetëm i kuptimit të cekët të njohurive. Të tilla përgjigje të gabuara studentët kanë 
dhënë edhe për fazat e hënës, për shkaqet e stinëve, për trajektoret e objekteve të 
lëshuara në hapësirë apo për lëvizjen e trupave të tyre. Ata jo vetëm nuk arritën të 
dëshmonin se dinin nga shkenca aq sa mund të pritej prej tyre, por vazhdonin të 
shfaqnin të njejtat keqkuptime dhe koncepte fi llestare sikurse edhe fëmĳ ët e e 
shkollës fi llore. 1 Key Concepts in the Philosophy of Education, Christopher Winch 
& John Gingell, 1999. Rutledge: London, faqe 42. 6 II. Pikëpamjet konstruktiviste për 
të nxënët 1. Konstruktivizmi Konstruktivizmi është një tërësi doktrinash rreth të 
nxënit. I konceptuar nga Piazhe (Piaget, 1953) si “një rrugë e përfshirjes së të gjitha 
arritjeve nga empiristët dhe racionalistët, që marrin në konsideratë të nxënët, ai 
zhvillon pohimin se informacioni nga jashtë botës është i organizuar nga ndërtimi 
ynë psikologjik në një formë që e quajmë intelekt. Në një kuptim më pas, ne në 
mënyrë aktive ndërtojmë atë që mësojmë”1 . Konstruktivizmi është mënyrë për të 
kërkuar rrugë më të efektshme të mësimdhënies dhe të të nxënit. Me metodat 
tradicionale studiuesit dhe mësuesit kanë vënë re cektësi në të kuptuarit e nxënësve 
dhe njohuri pasive në të gjitha moshat dhe klasat, përfshirë këtu edhe universitetet. 
Howard Gardner (Hauard Gardner), themeluesi i teorisë së inteligjencave të 
shumëfi shta, në librin e tĳ  Mendja e pashkolluar paraqet raste ku studiuesit kanë 
vërtetuar se studentët e fi zikës të diplomuar pranë disa kolegjeve prestigjioze nuk 
janë në gjendje të zgjidhin probleme bazë apo të japin përgjigje për çështje paksa të 
ndryshme nga ato u janë mësuar apo pyetur në provim. Në një rast tipik, studentët e 
kolegjit u pyetën të dallonin forcat që ushtrohen mbi një monedhë të hedhur drejt 
lart në ajër në momentin kur ajo arrin pikën e mesit të trajektores. Përgjigjja e saktë 
është se, për sa kohë monedha qëndron në ajër, mbi të ushtrohet vetëm forca e 
rëndesës. Edhe pse përgjigjja ishte e thjeshtë, 70% e studentëve që kishin kryer 
kolegjin në mekanikë, dhanë të njejtën përgjigje naive: “bashkëveprojnë dy forca: 
njëra e ushtruar nga lart-poshtë, që përfaqëson forcën e rëndesës, dhe tjetra e ushtruar 
nga poshtë lart që përfaqëson forcën fi llestare hedhëse të dorës”. Ky nuk është rast i 
vetëm i kuptimit të cekët të njohurive. Të tilla përgjigje të gabuara studentët kanë 
dhënë edhe për fazat e hënës, për shkaqet e stinëve, për trajektoret e objekteve të 
lëshuara në hapësirë apo për lëvizjen e trupave të tyre. Ata jo vetëm nuk arritën të 
dëshmonin se dinin nga shkenca aq sa mund të pritej prej tyre, por vazhdonin të 
shfaqnin të njejtat keqkuptime dhe koncepte fi llestare sikurse edhe fëmĳ ët e e 
shkollës: fi llore. 1 Key Concepts in the Philosophy of Education, Christopher Winch 
& John Gingell, 1999. Rutledge London, faqe 42. 6 II. Pikëpamjet konstruktiviste për 
të nxënët 1. Konstruktivizmi Konstruktivizmi është një tërësi doktrinash rreth të 
nxënit. I konceptuar nga Piazhe (Piaget, 1953) si “një rrugë e përfshirjes së të gjitha 
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arritjeve nga empiristët dhe racionalistët, që marrin në konsideratë të nxënët, ai 
zhvillon pohimin se informacioni nga jashtë botës është i organizuar nga ndërtimi 
ynë psikologjik në një formë që e quajmë intelekt. Në një kuptim më pas, ne në 
mënyrë aktive ndërtojmë atë që mësojmë”1 . Konstruktivizmi është mënyrë për të 
kërkuar rrugë më të efektshme të mësimdhënies dhe të të nxënit. Me metodat 
tradicionale studiuesit dhe mësuesit kanë vënë re cektësi në të kuptuarit e nxënësve 
dhe njohuri pasive në të gjitha moshat dhe klasat, përfshirë këtu edhe universitetet. 
Howard Gardner (Hauard Gardner), themeluesi i teorisë së inteligjencave të 
shumëfi shta, në librin e tĳ  Mendja e pashkolluar paraqet raste ku studiuesit kanë 
vërtetuar se studentët e fi zikës të diplomuar pranë disa kolegjeve prestigjioze nuk 
janë në gjendje të zgjidhin probleme bazë apo të japin përgjigje për çështje paksa të 
ndryshme nga ato u janë mësuar apo pyetur në provim. Në një rast tipik, studentët e 
kolegjit u pyetën të dallonin forcat që ushtrohen mbi një monedhë të hedhur drejt 
lart në ajër në momentin kur ajo arrin pikën e mesit të trajektores. Përgjigjja e saktë 
është se, për sa kohë monedha qëndron në ajër, mbi të ushtrohet vetëm forca e 
rëndesës. Edhe pse përgjigjja ishte e thjeshtë, 70% e studentëve që kishin kryer 
kolegjin në mekanikë, dhanë të njejtën përgjigje naive: “bashkëveprojnë dy forca: 
njëra e ushtruar nga lart-poshtë, që përfaqëson forcën e rëndesës, dhe tjetra e ushtruar 
nga poshtë lart që përfaqëson forcën fi llestare hedhëse të dorës”. Ky nuk është rast i 
vetëm i kuptimit të cekët të njohurive. Të tilla përgjigje të gabuara studentët kanë 
dhënë edhe për fazat e hënës, për shkaqet e stinëve, për trajektoret e objekteve të 
lëshuara në hapësirë apo për lëvizjen e trupave të tyre. Ata jo vetëm nuk arritën të 
dëshmonin se dinin nga shkenca aq sa mund të pritej prej tyre, por vazhdonin të 
shfaqnin të njejtat keqkuptime dhe koncepte fi llestare sikurse edhe fëmĳ ët e e 
shkollës fi llore. 1 Key Concepts in the Philosophy of Education, Christopher Winch 
& John Gingell, 1999. Rutledge: London, faqe 42. IV. 14 6 II. Pikëpamjet konstruktiviste 
për të nxënët 1. Konstruktivizmi Konstruktivizmi është një tërësi doktrinash rreth të 
nxënit. I konceptuar nga Piazhe (Piaget, 1953) si “një rrugë e përfshirjes së të gjitha 
arritjeve nga empiristët dhe racionalistët, që marrin në konsideratë të nxënët, ai 
zhvillon pohimin se informacioni nga jashtë botës është i organizuar nga ndërtimi 
ynë psikologjik në një formë që e quajmë intelekt. Në një kuptim më pas, ne në 
mënyrë aktive ndërtojmë atë që mësojmë.
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Çrregullimet e metabolizmit

Miguela Buxheli
Bio-Kimi, SHMB ‘’Kemishtaj‘’

Abstrakt

Hiperlipidemitë primare apo të njohura ndryshe si familjare quhen të gjitha çrregullimet e 
metabolizmit të lipideve që vĳ në nga defekte gjenetike, gjegjësisht mutacione gjenetike të 
vetme apo të shumta. Këto defekte rezultojnë me rritje të prodhimit apo rënie të pastrimit 
(zvogëlimit) të kolesterolit, triglicerideve apo të dyjave së bashku. Shkak tjetër i hiperlipidemive 
mund të jetë edhe prodhimi i pakët apo katabolizmi i rritur i HDL-kolesterolit. Trashëgohen 
në mënyrë autosomale dominante apo recesive dhe mund të shfaqen në formën heterozigote 
(atëherë kur pacienti bartë një gjen normal dhe një patologjikdhe homozygote (pacienti bartë 
dy gjenet defektoze).
Zhvillimi
Hiperlipidemitë primare ndryshe njihen edhe si:
* Hiperkolesterolemia familjare
* Hipertrigliceridemia familjare dhe
* Hiperlipidemitë familjare të kombinuara
Defektet gjenetike të LDL receptorëve – pra të receptorëve të lipoproteinës me densitet të 
ulët (LDL-low density lipoprotein), të cilët janë përgjegjës për kapjen dhe largimin e LDL-
kolesterolit nga qarkullimi i gjakut. Karakerizohet me rritje të koncentrimit të kolesterit 
total dhe LDL-kolesterolit, depozitim të kolesterolit në lëkure, tendinë dhe mure të enëve 
të gjakut-arterieve. Trashëgohet në mënyre autosomale dominante dhe paraqitet në formën 
heterozigote që haset më shpesh 1 në 500 banorë dhe homozigote që është më e rrallë 1 në 1 
milion banorë).
. Ne formën heterozigote numri i LDL-receptorëve është i reduktuar deri në 50% dhe mesatarja 
e LDL-kolesterolit në femĳ ë dhe të rritur zakonisht është 2-3 herë mbi vlerat normale të 
moshës. Ksantomat tendinoze dhe ksantelazma zhvillohen pas dekadës së dytë të jetës.
Në formën homozigote LDL-receptorët pothuajse mungojnë dhe vlerat e LDL-kolesterolit 
janë të rritura 4-6 here mbi vlerat normale të moshës. Ksantomat tendinoze, ksantelazmat dhe 
komlikacionet arteriosklerotike fi llojne të zhvillohen qysh në fëmĳ erinë e hershme dhe vdekja 
nga infarkti i miokardit zakonisht ndodhë para mbarimit të dekadës së dytë apo tretë të jetës.
Në të dy format homo dhe heterozigote apoproteina B100 është e rritur në proporcion me LDL-
kolesterolin, trigliceridet janë normale apo lehtësisht të rritura, HDL-kolesteroli lehtësisht .
Defekti familjar i apoproteinës B100 – karakterizohet me ulje të afi nitetit për LDL receptorë 
duke shkaktuar rritje të koncentrimit të LDL-kolesterolit. Këta pacientë kanë incidencë të 
rritur për sëmundje kardio-vaskulare. Koncentrimi i triglicerideve dhe kolesterolit total është 
normal.
Hipoalfalipoproteinemia familjare – karakterizohet me koncentrim normal të lipideve dhe 
LDL-kolesterolit dhe reduktim të HDL-kolesterolit (alfa lipoproteinës). Edhepse etiologjia 
është akoma e panjohur supozohet se ky çrregullim është pasojë e uljes së sintezës apo 
rritjes së katabolizmit të HDL-kolesterolit ose apoproteinës AI. Megjithëse pacientët me këtë 
çrregullim nuk paraqesin ndonjë shenjë klinike, ata kanë incidencë të rritur për sëmundje 
kardio-vaskulare.
Defekti në sintezë të apoproteinës AI (Apo AI) – në formën homozigote gjenden vetëm gjurmë të 
HDL-kolesterolit në qarkullim ndërsa apoproteina AI është e padektueshme. Këta pacientë kanë 
hĳ e-turbullime korneale dhe rrezik të rritur për sëmundje kardio-vaskulare të parakohshme. 
Heterozigotët nuk tregojnë ndonjë shenjë klinike por kanë më pak se gjysmën e koncentrimit 
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normal të HDL-kolesterolit dhe Apo AI.
Defekti ne katabolizmin e apoproteines AI – e njohur si sëmundja Tangier karakterizohet 
me reduktim të theksuar të HDL-kolesterolit si rezultat i katabolizmit të rritur të tĳ .
Në formën homozigote koncentrimi i HDL-kolesterolit dhe apoproteinës AI është pothuajse 
zero ndërsa Apo AII më e ulët për 10%. Heterozigotët karakterizohen me gjysmën e 
koncentrimit normal të HDL-kolesterolit, apoproteinës AI dhe AII. Janë karakteristikë 3 shenja 
klinike madhore: tonsilla hiperplastike ngjyrë portokalli, splenomegalia dhe neuropatia 
periferike, ndërkaq më rrallë e pranishme është hepatomegalia dhe perde-turbullimi korneal. 
Këta pacientë kanë incidencë të rritur për sëmundje kardio-vaskulare.

Hipertrigliceridemitë primare

Defi citi i enzimës lipoprotein lipazë (LPL) – liporotein lipaza është një enzimë 
esenciale në hidrolizën-zbërthimin e triglicerideve dhe shndërrimin e hilomikroneve 
të pasura me trigliceride në hilomikrone të mbetura-remnant. Kështu që në mungesë 
të kësaj enzime vie deri te rritja e koncentrimit të triglicerideve dhe hilomkroneve. 
Poashtu, rritja e koncentrimit të hilomikroneve dhe triglicerideve mund të vie edhe 
si pasojë e defi citit apo defektit të apoproteinës CII që njihet si aktivizuese e enzimës 
Lipiprotein Lipazë. Çrregullimi është i pranishëm në fëmĳ ëri dhe manifestohet me 
atake të përsëritura të dhimbjeve abdominale dhe pankreatitit. Ksantoma eruptive 
janë prezente kur koncentimi i triglicerideve kalon 22.6 mmol/l. Sikurse te defi qienca 
e LPL edhe pacientët me defi qiencë të Apo CII nuk janë të predispozuar për sëmundje 
kardio-vaskulare. Trashëgohen në mënyrë autosomale recesive dhe janë të rralla.
Hipertrigliceridemia endogjene – karakterizohet me rritje të moderuar të koncentrimit 
të triglicerideve si pasojë e prodhimit të shtuar të lipoproteinës me densitet shumë 
të ulët të njohur si VLDL (very-low density lipoprotein), të pasur me trigliceride. 
Te këta pacientë përqëndrimi i kolesterolit të përmbajtur në VLDL është i rritur, 
mirëpo shndërrimi në qarkullimin e gjakut i VLDL në LDL është normal ndërsa 
HDL-kolesteroli është i ulur. Prandaj këta pacientë shpeshherë kanë predispozitë 
për sëmundje kardio-vaskulare.
Hiperlipidemia tipi V– karakterizohet me rritje të VLDL dhe hilomikroneve. 
Megjithëse etiologjia është akoma e panjohur ky çrregullim mendohet të shkaktohet 
nga rritja e prodhimit apo ulja e katabolizmit të VLDL apo kombinimi i të dyjave. 
Aktiviteti i ezimës LPL është normal apo lehtësisht i ulur, koncentrimi i apoproteinës 
CII është normal. Shenjat klinike janë ksantoma eruptive, lipemia retinale, pankreatiti, 
toleranca e dëmtuar e glukozës me hiperinsulinemi. Nuk janë vërejtur komplikacione 
të hershme kardio-vaskulare.

Hiperlipidemitë e kombinuara

Disbetalipoproteinemia – është sëmundje trashëguese autosomale recesive e defektit 
të gjenit të apoproteinës E (apo E2), e cila është përgjegjëse për metabolizmin normal 
të hilomikroneve dhe VLDL sepse mundëson lidhjen e hilomikroneve remnant-të 
mbetura dhe lipoproteinës me densitet të ndërmjetëm IDL për receptorët specifi kë në 
mëlqi (apo E-receptorët). Karakterizohet me depozitime eksravaskulare të kolesterolit 
në lëkurë, ku më të shpeshta këtu janë ksantomat e plikave palmare të duarve e 
më rrallë takohen ksantelazmat, harku korneal. Komplikacionet kardiovaskulare 
hasen në 30-50% të këtyre pacientëve dhe atë kryesisht në ekstremitetet e poshtme. 
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Përqendrimi i kolesterolit dhe triglicerideve është i rritur në vlera të barabarta, 
ndërsa LDL dhe HDL-kolesteroli janë të ulura se normalisht.
Hiperlipidemia familjare e kombinuar –e shpeshtë te është një nga çrregullimet 
gjenetike më të shpeshta që haset përafërsisht 1 në 200 banorë dhe është më burrat se te 
grate.( Biol.I E.Ruka) Trashëgohet në mënyrë autosomale dominante. Mekanizmi 
akoma nuk është sqaruar, megjithatë mendohet të jenë defekte të shumta që qojne 
në rritjen e kombinuar të kolesterolit dhe triglicerideve. Karakterizohet me rritje të 
kolesterolit total, triglicerideve, VLDL dhe LDL kolesterolit, ndërsa përqendrimi i 
HDL kolesterolit është i ulur lehtësisht. Incidenca për sëmundje kardiovaskulare të 
hershme është e shpeshtë.

Hiperlipidemitë sekondare

Hiperlipidemitë sekondare janë hiperlipidemitë më të shpeshta në adulë. Këtu 
çrregullimi i metabolizmit të lipideve vie si pasojë e jetës sedentare, marrjës së tepërt 
të ushqimeve të pasura me acide yndyrore të ngopura (saturuara) dhe ac.yndyrore 
trans, kolesterol apo si pasojë e ndonjë sëmundjeje tjetër primare (diabet, hipotireozë, 
sindrome nefrotike, sëmundje të mëlqisë etj).
Aktiviteti fi zik – jeta sedentare apo ndryshe me aktivitet të pakët fi zik rritë rrezikun për 
sëmundje kardiovaskulare.  (Atlas I Anatomise,2005)Aktiviteti fi zik i rregullt duke 
përfshirë vrapimin apo edhe ecjen për një kohë të gjatë dhe ushtrimet e ndryshme 
gjimnastikore përveç përparësive që kanë në sistemin kardio-vaskular kanë edhe një 
efekt të moderuar në reduktimin e triglicerideve dhe kolesterolit total dhe rritjen e 
përqendrimit të HDL-kolesterolit.
Mënyra e të ushqyerit – apo ndryshe shprehia e të ushqyerit ka rëndësi të veçantë 
në ruajtjen e shëndetit. Marrja e pakontrolluar e ushqimit të pasur me acide 
yndyrore të ngopura, ac.yndyrore trans dhe kolesterol rritë rrezikun për sëmundje 
kardiovaskulare. Prandaj për t’iu shmangur këtĳ  rreziku duhet bërë zëvendësimi i 
ushqimeve të pasura me lipide (mishi, buteri, djathi, qumështi etj.) me ato sa më të 
varfra (peshku, drithërat, perimet dhe pemët).
Gjithashtu ka shumë rëndësi zgjedhja e llojit të yndyrës së marrë. Duhet zëvendësuar 
sa më shume ushqimet e pasura me acide yndyrore trans dhe ato të ngopura (saturuara) 
me acide yndyrore të pa ngopura (monounsaturated dhe polyunsaturated) .
Obeziteti – rritja e masës dhjamore shoqëruar ipidevme ulje të ndjeshmërisë së insulinës 
te obeziteti ka efekte të shumta ne metabolizmin e le.  ( Te ushqyerit , 1999)Ac.yndyrore 
të liruara nga indi dhjamor ri-esterifi kohen në mëlqi duke formuar trigliceride dhe 
kalojne në qarkullim në formë te VLDL. Gjithashtu dieta e pasur me sheqerna te 
thjeshta nxitë prodhimin hepatik të VLDL duke rritur VLDL dhe LDL-kolesterolit. 
HDL-kolesteroli ka tendencë të jetë i ulur. Humbja e peshës shpesh shoqërohet me 
reduktim të LDL-kolesterolit dhe rritje të HDL-kolesterolit.
Diabeti mellitus – tip. I i kontrolluar mirë në përgjithësi rrallë shoqërohet me 
hiperlipidemi me përjashtim të ketoacidozës diabetike që shpesh shoqërohet me 
hipertrigliceridemi për shkak të lirimi të rritur të ac.yndyrore nga indi dhjamor.
Pacientët me diabet mellitus Tip II kanë çrregullim të metabolizmit të lipideve 
përkundër kontrollës së mirë të glikemisë. Këtu përqendrimi i lartë i insulinës 
dhe rezistenca e rritur ndaj saj kanë efekte të shumta në metabolizmin e lipideve 
si: ulje të aktivitetit të enzimës LPL-dhe si rezultat reduktim të katabolizmit 
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të hilomikroneve dhe VLDL, rritje e lirimit te ac yndyrore nga indi dhjamor, 
rritje e sintezës së ac.yndyrore në mëlçi, rritje të prodhimit të VLDL në mëlçi.
Të gjitha këto rezultojnë me rritje të Triglicerideve dhe LDL-kolesterolit dhe ulje të 
HDL-kolesterolit.
Sëmundjet e mëlçisë dhe rrugëve biliare – Hepatiti, përdorimi i barnave dhe 
konsumimi i alkoolit shpesh shoqërohen me rritje të sintezës së VLDL dhe hiper-
trigliceridemi të moderuar. Hepatitet fulminate dhe dëmtimet e rënda të mëlçisë 
shoqërohen me ulje të theksuar të kolesterolit dhe triglicerideve për shkak të 
sintezës së reduktuar në mëlçi të lipoproteinave. Bllokimi i rrugëve biliare apo 
ndryshe e njohur si kolestazë, qoft ë intra apo ekstra hepatike shoqërohet me 
hiperkolesterolemi e cila shpesh mund të jetë e theksuar. Acidet biliare sintetizohen 
në mëlçi nga kolesteroli, kështu që në rastet e kolestazës acidet biliare rikthehen në 
qarkullim, frenojnë sintezën e acideve biliare nga kolesteroli dhe njëkosisht rrisin 
përqëndrimin e kolesterolit. Në kolestaze kolesteroli i lire lidhet-bashkohet me 
fosfolipide dhe sekretohen në qarkullim si grimca lamelare të quajtura Lp(x). Këto 
grimca grumbullohen në lëkurë duke shkaktuar ksantoma palmare dhe eruptive.
Hipotireoza – apo ulja e hormoneve te gjëndrës tiroide shoqërohet me rritje të përqendrimit 
të LDL-kolesterolit si pasojë e reduktimit të LDL-receptorëve në mëlçi dhe zvogëlimit apo 
uljes së shndërrimit të kolesterolit në acide biliare.  ( Enciklopedia 2009).Pacientët me 
hipotireozë mund të kenë gjithashtu edhe rritje të IDL dhe hipertrigliceridemi të 
moderuar si pasoj e uljes së aktiviteti të LPL.
Sindroma Nefrotike – shoqërohet me hiperlipidemi e cila zakonishte është e përzier 
por mund të jetë edhe e izoluar, hiper kolesterolemi apo hiper trigliceridemi. Në 
Sindromën Nefrotike hiperlipidemia shfaqet si pasojë e prodhimit të shtuar nga 
mëlqia apo zvogëlimit të zberthimit të VLDL me rritje të prodhimit të LDL. Lipoliza 
e triglicerideve dhe lipoproteinave remnant është e reduktuar. Këta pacientët duhet 
trajtuar për shkak të rrezikut të madh të sëmundje K-V.
Insufi cienca renale kronike – këtu rritja e rezistencës periferike ndaj Insulines 
shoqërohet me sintezë të shtuar të VLDL-hepatike. HDL- ka tendencë te jetë i ulur.
Alkooli – konsumimi i rregullt i alkoolit rritë përqendrimin e triglicerideve duke stimuluar 
sintezën dhe më pas sekretimin e VLDL në mëlçi. Shpeshherë te këta pacientë haset edhe një 
rritje e lehtë apo e moderuar e HDL-kolesterolit.( Rreziqet e alkoolit, 2009).
Estrogjeni – Marrja e estrogjenit shoqërohet me rritje të sintezës së VLDL dhe 
HDL-kolesterolit. Prandaj duhet kontrolluar përqendrimin e triglicerideve kur 
fi llohet terapi me estrogjen dhe sidomos rastet që trajtohen për një kohë të gjatë.
Çrregullimi i depove të glikogjenit apo Sëmundja von Gierke’s është shkak 
tjetër i hiperlipidemive sekondare. Shkaktohet nga defekti i enzimës glukozë-6- 
fosfatazë, enzimë në rregullimin e përqendrimit të glukozës në qarkullim. Në 
pamundësi të mobilizimit të glukozës në mëlqi gjatë dhe pas ushqyerjes rezulton me 
hiperinsulinemi dhe lirim të ac.të lira yndyrore nga indi dhjamor. Sinteza e ac.ynd.në 
mëlqi është gjithashtu e rritur duke rezultuar ne akumulim të lipideve në mëlçi dhe 
rritje të VLDL. Në këtë sëmundje hiperlipidemia mund të jetë shumë e ashpër por që 
i përgjigjet trajtimit themelor të sëmundjes.
Sindroma Cushing – shoqërohet me rritje të VLDL, triglicerideve dhe rritje të lehtë 
të LDL-kolesterolit.
Barnat – ekzistojnë një numër i barnave, përdorimi i të cilave shoqërohet me 
rritje të përqendrimit të lipideve. Ato janë: estrogjeni, B-bllokuesit, diuretikët, 
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kortikosteroidet, karbamazepina etj.
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Vlerësimi bashkëkohor i nxënësve në funksion të përmirësimit të metodave 
të mësimdhënies

Skënder Mana

Abstrakt

Në këtë material të shkurtër për vlerësimin e nxënesve jemi përpjekur ta konceptojmë e 
trajtojmë vlerësimin si pjesë e pandarë e procesit të mësimdhënies dhe të nxënit.
Duke përcaktuar disa nga qëllimet kryesore të vlerësimit jam përpjekur  të përcaktoj metoda 
të ndryshme të konceptimit dhe realizimit të tĳ  në procesin e mësimdhënies me qëllim që 
ai të jetë efektiv dhe të japë informacionin e nevojshëm për nxënësit, që të motivohen për 
realizimin e objektivave të tyre dhe për të formuar shprehi të të mësuarit gjatë gjithë jetës,  
për prindërit që të ndihmojnë sa më mirë fëmĳ ët në realizimin e objektivave shkollore dhe që 
të jenë të suksesshëm gjatë gjithë jetës, për institucionet drejtuese të arsimit dhe institucionet 
vendimmarrëse në nivele më të larta për të marrë vendime që përmirësojnë cilësinë e shkollës 
dhe rrjedhimisht edhe cilësinë e shoqërise tonë të ardhme si dhe për mësuesit që të përsosin 
metodat dhe straregjitë e mësimdhënies në funksion të rritjes së cilësisë.
Në mënyrë modeste jam përpjekur gjithashtu të përcaktoj disa nga format dhe metodat e 
vlerësimit që mund të realizojnë qëllimet e përmendura më sipër. 
Nëse do të kishte një pjesëmarrje më gjerë të mendimit pedagogjik për të trasmetuar 
eksperienca dhe përvoja të ndryshme lidhur me problemet e vlerësimit dhe realizimin e 
qëllimeve të tĳ , rezultatet do të ishin të prekshme.

Fjalët kyçe: vlerësimi i nxënësve, strategjitë e mësimdhënies, metodat e mësimdhënies, 
rezultatet e të nxënit, objektivat mësimore. 

I. Vlerësimi i nxënësve dhe qëllimet e tĳ 

Vlerësimi i nxënësve është një detyrë e ndërlikuar dhe shërben për të përmbushur 
disa pikësynime. Për këto arsye, në literaturën bashkëkohore gjejmë formulime të 
ndryshme për vlerësimin:
“Vlerësimi i nxënësve mund të shërbejë si një mjet për përzgjedhjen e nxënësve, si 
një mënyrë për të diagnostikuar pikat e forta dhe dobësitë e tyre. Vlerësimi ndihmon 
në procesin e të mësuarit”.
“Vlerësimi është procesi për matjen  dhe të kuptuarit e njohurive dhe shprehive të 
fi tuara përkundrejt standardeve të vendosura ”.
“vlerësimi i nxënësve kërkon të tregojë rezultatet që kanë arritur nxënësit përkundrejt 
objektivave mësimore, duke nxjerrë edhe përfundime nga ky krahasim”.
Vlerësimi mund të përfytyrohet si një dritare nëpërmjet së cilës shoqëria kërkon të 
shohë se ç’bëhet në arsim dhe të komunikojë me të.  
Për nxënësit në shumicën e rasteve identifi kohen tre qëllime të vlerësimit:
1.Diagnostikimi i pikave të forta dhe të dobëta të nxënësve, si bazë për të përcaktuar 
ecurinë e të mësuarit në të ardhmen.
2.Motivimin e nxënësve nëpërmjet vlerësimit duke u dhënë atyre diçka që synon të 
njohë gjendjen dhe nivelin që mund të arrĳ në.
3.Në provimet shtetërore të pasqyrohen rezultatet që do të shërbejnë si bazë për të 
përzgjedhur një shkollë tjetër apo për të ofruar punësimin.
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Për prindërit, qëllimi është t’u sigurohet informacion se çfarë arritjesh kanë fëmĳ ët e 
tyre në krahasim me fëmĳ ët e tjerë si në rang shkolle ashtu edhe në rang kombëtar. 
Gjithashtu t’u sigurohet informacion mbi rezultatet e fëmĳ ëve të tyre në linja të 
ndryshme të një lënde të caktuar.
Për mësuesit, vlerësimi i nxënësve jep informacionin e domosdoshëm ku ata do 
të mbështeten për dhënien e njohurive në të ardhmen, gjithashtu ky informacion 
mund të krahasohet me rezultatet e mëparshme, gjë që ofron kërkesa më cilësore për 
mësimdhënien.
Për drejtuesit, vlerësimi i nxënësve është një mjet që krĳ on një përfytyrim për nivelin 
e nxënësve të krahasuar brenda për brenda shkollës, ndërmjet shkollave deri në rang 
kombëtar apo realizimeve të një momenti të caktuar dhe viteve të kaluara.

II.Parimet e vlerësimit me bazë klasën

1.Vlerësimi i arritjeve të nxënësve duhet të jetë në qendër të të mësuarit efektiv.
2.Vlerësimi nuk mund të ndahet nga procesi i mësimdhënies dhe të mësuarit. 
3.Vlerësimi i kryer si duhet : 
   a)u tregon nxënësve nëse i kanë arritur objektivat e tyre.
   b) i ndihmon mësuesit të diagnostikojnë pikat e dobëta dhe mundësitë e nxënësve.
   c)i ndihmon mësuesit për t’i dhënë çdo nxënësi detyrën sipas aft ësive individuale.
  d)i ndihmon mësuesit të vlerësojnë metodën e tyre të mësimdhënies.
  e)u jep prindërve informacionin e nevojshëm për të mbështetur fëmĳ ët në procesin 
e të mësuarit.

III.Karakteristikat e vlerësimit

1.Vlerësimet e integruara me mësimin u japin mundësi nxënësve të shprehin 
mendimet e tyre, të arsyetojnë dhe të marrin pjesë aktive duke shprehur dhe 
kopetencat e tyre gjatë mësimdhënies. Njohuritë shpesh fi tohen nëpërmjet përpjekjeve 
të përbashkëta me pikësynimin që të arrihet një qëllim fi nal. Në njohuritë e nxënësve 
ndodhin ndryshime sidomos kur ata kërkojnë të shpjegojnë, të përpunojnë ose të 
justifi kojnë pozicionin e tyre ndaj të tjerëve dhe vetes. Pra vëmendja e mësuësve 
dhe e nxënësve në radhë të parë duhet përqëndruar në përmirësimin e të mësuarit, 
sesa në përmirësimin e mësimdhënies. Për të përmirësuar të mësuarit një dobi të 
madhe sjell ndihma që u jepet nxënësve për të ndryshuar mënyrat dhe zakonet e 
tyre të studimit, pra, zhvillimin e shprehive për të refl ektuar ndaj të menduarit të 
tyre vetjak dhe të mësuarit.
2.Përderisa vlerësimi është i përqëndruar ndaj nxënësit, ai kërkon pjesëmarrjen 
aktive të nxënësve . Duke bashkëpunuar nxënësit përforcojnë shprehitë e tyre për 
vetëvlerësim. Motivimi i tyre rritet kur ata ndjejnë se kanë arritur sukses në procesin 
e të mësuarit, thelbi i të cilit nuk është “ aft ësia”, nuk janë “burimet” por është “ 
motivimi”. Gjithashtu para mësuesit shtrohen tri pyetje : “ Cilat janë njohuritë dhe 
shprehitë thelbësore që unë po jap gjatë mësimit?”, “ Si mund të zbuloj nëse nxënësit i 
kanë mësuar ato?”, “ Si mund të ndihmoj nxënësit për të mësuar më mirë?” .Sigurisht, 
mësuesit duke u përpjekur t’u japin përgjigje këtyre pyetjeve, përmirësojnë shprehitë 
e mësimdhënies dhe fi tojnë përvojë të re. 
3.Vlerësimi është i veçantë . Çdo klasë , që në thelb përfaqëson një grupim nxënësish, 
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me moshë e zhvillim pak a shumë të njëjtë ka dinamikën e vet dhe personalitetin e 
vet kolektiv. Jo rrallë vërehet që, duke përdorur të njëjtat strategji të mësimdhënies , 
në veçanti të njëjtat teknika vlerësimi për dy klasa paralele nuk ka të njëjtin sukses.  
Çdo nxënës fut në klasë vlera të ndryshme për faktorët që ndikojnë në procesin e 
mësimit. Për rrjedhim vlerëson mirë ai mësues që i njeh këto veçori.
4. Vlerësimi është i vazhdueshëm dhe i larmishëm. Vlerësimi duhet të jetë i tillë që 
nxënësit ta ndjejnë veten të zotë e të aft ë për të mësuar vazhdimisht, nga ana tjetër 
nuk do të ishte e këshillueshme të përdorej e njëjta teknikë vlerësimi, sepse nxënësit 
do të mësohen me të dhe do t’i përgatisin përgjigjet pa i kuptuar ato, për pasojë edhe 
përvetësimi i njohurive do të ishte gjysmak. 

IV.Roli i testeve në vletësimin e nxënësve

Vlerësimi formal kalon nëpërmjet testimit, duke fi lluar nga testet e thjeshta, që harton 
vetë mësuesi, deri te testet e standartizuara. Qëllimi themelor i testimit është vjelja 
e informacionit për të gjykuar rreth arritjeve të një nxënësi në një drejtim të caktuar. 
Përsa i përket vlefshmërisë testet janë të tipave të ndryshëm: teste për prirjet, teste 
për diagnostikim, teste të intelegjencës, teste të arritjeve në lëndë të veçanta.
Testet paraqesin një përpjekje për të siguruar të dhëna objektive që, duke u kombinuar 
edhe me përshtypjet subjektive të arrihet në një vlerësim më të plotë të nxënësve dhe 
të merren vendime më të paqortueshme ndaj tyre. Ky është edhe qëllimi i testimit. 
Testet ndihmojnë veçanërisht në marrjen e tre vendimeve mjaft  të rëndësishme në 
punën e përditshme të mësuesit:
1.Për vendosjen e notës.
Për shumicën e nxënësve (dhe prindërve) vendosja e notës ka një ndikim pothuajse 
përcaktues gjatë viteve shkollore. Mësuesi që ndjek një praktikë të përshtatshme 
dhe konseguente në vendosjen e notave, që mbështetet në të dhënat e mbledhura 
nëpërmjet testeve të përshtatshme dhe që njeh mirë përdorimin dhe kufi zimin e 
këtyre të dhënave, do të ketë sukses dhe do të jetë i drejtë e i paanshëm në  vendosjen 
e notave. Ai do të jetë në gjendje të argumentojë në çdo cast vendimet e marra prej tĳ .
2.Për marrjen e vendimeve mbi mësimdhënien.
Nëpërmjet informacionit të mbledhur gjatë viteve, mësuesi mban një qëndrim 
aktiv ndaj zbatimit të programeve mësimore. Kryesisht me anën e testeve arrihet 
në përfundimin se duhet harxhuar më tepër kohë se sa është planifi kuar për 
përvetësimin e një koncepti, duke e marrë këtë nga koha e tepërt e planifi kuar për 
përvetësimin e një koncepti  tjetër.

V.Procesi i vlerësimit

1.Planifi kimi i vlerësimit.
Mësuesi, në përputhje me objektivat mësimore, duhet të planifi kojë objektivat e 
vlerësimit, që janë nënbashkësia e matshme e objektivave mësimore. Mësuesi gjatë 
këtĳ  planifi kimi duhet të ketë parasysh: përvojën e mëparshme të nxënësit, përvojën 
ekzistuese të mësimdhënies dhe planin mësimor. Qëllime të qarta për të mësuarit, të 
përshtatshme me nevojat e nxënësve, përbëjnë përqëndrimin e vlerësimit.
2.Zgjedhja e metodave të vlerësimit.
Vlerësimi i nxënësve përfshin vëzhgimin, vlerësimin e produktit dhe procesin e të 
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pyeturit. Tre llojet më të përdorshme të vlerësimit, pa përfshirë vlerësimin me qëllim 
klasifi kimi janë:
a) Vlerësimi diagnostikues, i cili synon të zbulojë shkaqet njohëse, fi zike, emocionale 
e shoqërore të problemeve që kanë nxënësit, në mënyrë që të përcaktohen teknikat 
korrigjuese.
b)Vlerësimi formues, i cili mbikqyr procesin e përparimit gjatë procesit të të nxënit 
dhe siguron strategji për të lehtësuar nxënësit të korrigjojnë gabimet.
c)Vlerësimi përmbledhës, që përcakton arritjet në përfundim të kapitullit, të vitit 
shkollor apo të ciklit për të vendosur notat dhe për të bërë çertifi kimin. Ky lloj 
vlerësimi mund të përdoret edhe për të gjykuar efektshmërinë e mësimdhënies ose 
të procesit mësimor.
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Peqini - Nje udhetim i shkurter ne historine e qytetit te lashtesise dhe atĳ  te 
harreses

Shegushe Kadiu

Abstrakt

Ekziston një qytet në Shqipërine  e vjetër sa edhe vetë trojet tona. Në Iliri njihej si Klodiana, 
por nga burimet historike tё vitit 1431 emërtohej Biklenet apo Beklehem . Me kalimin e kohёs 
ky emër u shndërrua nё Peklin, derisa më pas emri i tĳ  u modifi kua edhe sot e kësaj dite quhet 
Peqin.
Qyteti përmendet për herë të parë nga Straboni e Polibi. Një përshkrim më të saktë japin 
intenerari i murgut të Bordosë dhe ai i Antoninëve. E kaluara e lasht, sidomos ajo mesjetare, 
pasqyrohet nё monumentet historike të qytetit, si kalaja, mbetjet arkeologjike, xhamia, kulla 
e sahatit etj.
Ashtu si për shumë qytete të lashta dhe historia e Peqinit nis me kalanë. Gjurmë të 
prehistorisë janë konstatuar në vendin e quajtur Gallovë në afërsi të Ballagatit. Janë gjetur 
materiale, si një sopatë e një çekan. Këto objekte i përkasin periudhës së bakrit dhe bronzit të 
hershëm. Në Karinë janë zbuluar tumat ilire dhe në Pajovë ka gjurmë të një qendre banimi.
Autorët antikë e përmendin Peqinin me emrin Klodianë. Ai ishte stacion i rëndësishëm i vĳ ës 
Egnatia. Në themelet e kalasë janë zbuluar fragmente të një sarkofagu, që i përkasin shekullit 
II të erës sonë. Në Vashaj ekziston një toponim që njihet me emrin “Varret e Kaurrit”.
Kudo ka gjurmë të lashtësisë, në Kazie ka elemente të një kishe mesjetare. Peqini është vendi 
ku lindën komandantë e luft ëtarë të zotë, pashallarë, atdhetarë, patriotë, studiues, artistë, 
sportistë, njerëz e burra të njohur, të cilët janë pjesë e historisë së gjithë Shqipërisë. Kushdo 
që ndjekë rrugën “Egnatia” mbetet i mrekulluar kur ndalon në qytetin e mbushur me gurë e 
legjenda.
Te njohesh Peqinin  duhet te ndertosh marrdhenie  te brendshme me te ,  e me pas te 
orientohesh  ne ate larmi te vlerave shpirterore qe ky qytet e ka konservuar tradicionalisht e 
qe perbejne  fondin baze te temperamentit te banorve te tĳ  nga Anitkiteti deri me sot 

Fjalet kyce: Klaudiana , Beklehem , Peqin , Egnatia , Thesari I Vrapit.

Hyrje

Shum kush nga ju mund te pyes vetes pse vendosa te shkruaj kete punim shkencore, 
por eshte mundesia ime me e mire qe te prezantoj nje punim rrefyes mbi qytetin 
tim te lashte, disa  prej  kolegeve te mi te nderuar atyre qe mbjellin dĳ en , dashurine 
respektin dhe ruajtjen e vlerave dhe traditave tone shqiptare , dhe kte duhet ta fi llojm 
nga e shkuara qe te ndjehemi krenar per  vendin nga kemi ardhur  
Ne cdo vend te botes per shum shtete ky qytet pa frike mund te quhej nje thesare I 
vertete , por vetem tek ne ndodh qe historia te perbaltet dhe te pluhuroset , mban 
thesare te cmuara , ka legjenda , histori te prekshme dhe nje arkitekture per tu pasur 
zili.
Edhe pse shumë pak i reklamuar, Peqini përbën   një nga stacionet e para të Rrugës 
Egnatia ,  ne kete qytet bashkoheshin dy artieret e rruges Egnatia  qe vinin nga dy 
qytetet te rendesishme te kohes Apollonia dhe Durrakium  duke vazhduar më tej në 
një të vetme që drejtohej për në Selanik e me pas sic e dime drejt Konstandinopojes  
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ndryshe Stambolli i sotem .I njohur me emrin Klodiana ky qytete u themelua ne 
vitin 200- 150 vite prk nga romaket per nder te komandatit te  garnizonit Ap Klaudi, 
gjurmët e së cilës janë të dukshme edhe sot.  Eshte ky Kuart Vlerash te gjalla gati 
2200  vjecare qe e ben Peqinin nje vend  enigmatik  dhe magjik njekohesisht . Jane 
keto vlera qe ne bejne ne Peqinasve te  ndjehemi krenare  per qyteterimin dhe 
historine tone , per vlerat dhe  lashtesine si dhe per identitetin tone unik .Ky qytetet 
kjo treve ka marre pjese ne te gjitha ngarjet , fatet dhe momentet me te rendesishme 
te kombit  shqiptare  dhe kjo  I ka dhene ketĳ  qyteti , dhe e ka mbartur kete treve  me 
vlera , cilesi , dhe virtyte te vecante dhe te spikatura si : bujaria  per miqte dhe njerzit  
ne nevoje , trimeria per drejtesi dhe liri , fi snikeria  , urtesia , dinjiteti , sakrifi ca deri 
ne vetmohim , kryelartesia ndaj perbuzjes , reagimi ndaj arrogances  si dhe lashtesia 
dhe autenticiteti . Mjaft on te permendim fi gura si: Ismail Haki Peqini (Kadiu) 
kryekomandant I  Taborrit te Peqinit ne Diber, Jahja Ballhysa ,  Mahmud Kaziu, e me 
vone Rifat Teqa , Hajrie Rondo apo I madhi Ferdinant Deda 
Te gjitha keto vlera  dhe viryte  jane te trashguara brez pas brezi duke u ruajtur me 
pragmatizem  dhe sot , duke na  bere ne Peqinasve krenare dhe te qenesieshem  ne 
qenien tone .  
Peqini pa frike mund te quhet  nje copez guri I cmuar vlera e te cilit vetem rritet . 

Pozita gjeografi ke

Peqinin  , qyteti I bekuar nga pozicioni gjeogrfi k , nga toka , nga uji , nga klima , nga 
ajri , nga dielli , nga pemet , nga bimet , nga gjeneza , nga njerzit, nga monumentet e 
kultures  si dhe nga lashtesia .Eshte nder qytetet me te vjetra te shqiperise se mesme 
. Eshte qytet me I vjeter se Tirana , Elbasani , Korca  etj. Eshte I vjeter sa vet Durresi , 
Kruja  Shkodra apo Berati . Gjuha e  Qytetit te Peqinit   sipas shkallezimeve  dialektore  
te gjuhes shqipe  ben pjese ne dialektin e gegerishtes si pjese e grupit e te folmeve te 
Shqiperise se Mesme 
Qyteti eshte I ngritur ne  nje pozicion gjeografi k shum te favorshem , qyteti shtrihet 
ne rrjedhen e poshtme te lumit shkumbin  , ndodhet ne nje pllaje kodrinore te ulet  
ku lartesia me e madhe mbi nivelin e detit eshte 51  metra te kulla e sahatit dhe me 
nje  gjatesi lindje –perendim  prej 3 klm   Ndersa si rreth ai shtrihet ne  ultesiren 
perendimore  16 km afer detit  .Ai gjendet ne mes   te qyteteve kryesore te Shqiperise 
si Tirana, Elbasani , Durresi , Berate etj Rreth I peqinit ne Veri kufi zohet me rrethin e 
Tiranes , ne Lindje me rrethin e Elbasanit , nga jugu kufi zohet me rrethin e Lushnjes  
ndersa nga Perendimi kufi zohet me rrethin e Kavajes .Ky rreth numeron  sot nje 
popullsi prej 38 mĳ e banoresh . Bashkia e re shtrihet në një sipërfaqe prej 197.79 
km2 me një densitet prej 196.67 banorë/km2 sipas regjistrit civil dhe 132 banorë/
km2 sipas censusit.Kjo bashki përbëhet nga 6 njësi administrative, të cilat janë: 
Peqin, Pajovë, Karinë, Përparim, Gjocaj dhe Shezë. Të gjitha njësitë administrative 
janë aktualisht pjesë e rrethit të Peqinit dhe qarkut të Elbasanit. Bashkia e re ka nën 
administrimin e saj një qytet dhe 50 fshatra.  Qendrat kryesore qe e perbejne  jane , 
qyteti I Peqinit 10000 banor , komuna  Gjocaj 7000 banore , komuna e Pajove me 8500 
banore Komuna e Perparimit  6500, komuna e Shezes me 5800 banore si dhe komuna 
e Karines me 2000 banore . Qyteti I Peqinit ndodhet ne nje shkalle gjeografi ke  gjatesi 
Lindore 19 grad , 45 minta e 3 sekond  dhe gjeresi veriore  41 grade , 21 minuta she 
45 sekonda .Lartesia me e madhe mbi nivelin e detit  ne rrethin e Peqinit eshte  750 m 
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ne fshatin Galush  dhe pika me e ulet  eshte 17 m ne fshatin Sallbeg . Si treve Peqini 
ben pjese  ne zonen me klime mesdhetare , kjo dhe si pasoje e pozites se favoreshme 
gjeografi ke  pasi duke u rrethuar  nga kodra  te buta  qe nuk lejojne  te depertojne 
erat e ft ohta qe vĳ ne nga veriu. Mrekullia natyrore mbetet rrjedha e lumit Shkumbin 
dhe pyjet në malësinë e tĳ . Lumi Shkumbin ka nje rendesi  te vacant per zonen , 
ai  ka potencial te madh duke mundesuar zhvillimin e bujqesise dhe  kultivimin e 
frutikulturave . Me nje gjatesi prej 171km I gjate ky lum ndan Shqiperine ne dy pjese 
ne, Toske dhe gege.  
Ka dhe pasuri nentoksore  ku ne fshatin Pekisht deri von eshte nxjerre naft e . nuk 
kam nje informacion te fundit te sakte nese vazhdon akoma , por sipas banoreve aty 
ka akoma naft e, pasuri qe fatkeqesisht sis hum pasuri te tjera te qytetit nuk jane vene 
ne sherbim te popullsise vendase . 
Peqini Dallohet dhe per kultivimin e Ullirit shekullore vaji I ullirit te zones se Peqinit 
eshte nje nder me te preferuarit dhe te kerkuarit jo vetem ne Shqiperi  por dhe jashte 
saje , se fundmi  dy studimet qe jane bere per vajin e ullirit te Peqinit ne Laboratorin 
e Filadelfi as ne SHBA si dhe ne Spanje ka arritur ne konkluzine se vaji I ullirit te 
Peqinit eshte nje eliksir per –parandalimin e rreth 30 lloje semundjesh 
Dhe per sa I perket tjeter vecorie te zones eshte dhe Gjeli I Detit  simbol I nates se 
ndrimit te viteve  , gjeli I detit te Peqinit eshte I pelqyer dhe shum I kerkuar,  banoret 
e zones qe merren me rritjen e tĳ e tregojne se eshte nje pune shum e veshtire por ne 
fund kane kenaqesi pasi dhe pse politikat ekonomike per kete zone mungojne tregu 
eshte shumkerkues per gjelin e Detit te Peqinit .

Peqini në syrin e autorëve të huaj

Per  here te pare per qytetin e Klodianes  fl et historian grek Polobi  ne vitin 120 prk, 
I cili e vecon  kete qytet si  pike bashkimi I  dy degeve te rruges Egnatia qe niste nga 
Roma dhe shkonte ne Konstandinopoje . 
Gjithshtu nje tjeter grek qe fl et per kete qytet eshte historian grek  Straboni qe jetoi 
ne vitet  63-20 prk  , I cili shkruan se ne momentin kur Maqedonia u be province 
Romake  thote se rruga Egnatia kishte si stacion te pare  qytetin e klodianes  qe sipas 
hartave te vjetra parkon me qytetin e Peqinit
 Qyteti  I klodianes permendet  dhe ne “Itenerarin e Burdigales  e vitit 333 I shkruajtur  
prej nje murgu  I cili ka bere nje udhetim  nga Bordoja ne Jeruzalem  I cili e percakton 
Peqinin  qytet si mansio, qytet ku beheshin sherbime per karvanet e udhetareve  qe 
kalonin ne kete rruge .
Nga shek I-II qyteti I Peqinit mbahet si qender  Peshkopale ku pati lulezim te madh 
ekonomik , per kete qytet ka shkruajtur dhe Anonimi I Ravenes ne fund te shek VII 
shkruhet se …Ne vendet e Ilirikut  ka shume qytete nga te cilat vecojme Beklano 
(Prishtinen ) Nesi(Nish) si dhe Cloudianen (Peqin) 
Sipas historianit Malhu qyteti I Klodianes gjate invazionit te goteve  ndaj Bizantit  
479 duhet te jete rrenuar 
Kronikani I  shquar qe I kushton nje rendesi te vecante  historise se Peqinit eshte  
Evlia Celebiu  , pershkrimi I te cilit mbart vlera unikale .Ai e nis pershkrimin  e tĳ e 
me themelimin e nje keshtjelle  si vend pushimi per karvanet jo me kot u emertua 
dhe Bekleheme me pas Peklin e ne fund  Peqin qe do te thote vend ku pushohet 
qete , sipas  tĳ  ky qytet kishte nje pozite te favorshme , kishte nje arkitekture te 
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bukur , Kishte nje kale ne forme katrore , xhami , shkolla , vreshtari etj  gjithashtu 
ai shton : “  Kështjella e Peqinit u ndërtua për të siguruar rrugën Elbasan-Kavajë-
Durrës –Bashtovë nga kusarët dhe ju vu emri turqisht Beklejen, i cili me kalimin e 
kohës u shndërrua në Peklin e më vonë në Peqin. Peqini është krahinë e Elbasanit 
dhe kështjella e tĳ  ndodhet në një shesh në breg të Shkumbinit. Në kështjellë ka 30 
shtëpi të vogla dhe mbi portë ndodhet një xhami e vogël. Varoshi i Peqinit ka 400 
shtëpi të bukura si pallate. Ka shtatë lagje, katër xhami ku më e famshmja është ajo 
e Abdurrahman Pashës.
Edit Durham “ U nisëm herët në mëngjes për në Durrës përgjatë vĳ ës Egnatia. Në 
Peqin i thashë hanxhiut se qyteti më dukej shumë i vogël dhe ai ma ktheu aty për aty: 
“Dhe fl oriri i vogël është, por e ka vlerën të madhe”.
Carls Telford Eriksoni  “Në Peqin shkuam të vizitojmë kryezotin e rajonit Demir 
Pashën. Serbët kishin bërë shumë zullume në pronën e tĳ ” por ai dukej nje qytet  
mikprites 
Sami Frashëri: Peqini është një qytezë e vogël, qendër e kazasë në sanxhakun e 
Elbasanit në vilajetin e Manastirit. Kazaja e Peqinit përbëhet nga 91 fshatra. Prodhimet 
kryesore janë: orizi, misri, drithërat, ullinjtë etj. Eshte nje qytet I ngroht dhe mikprites 

Thesaret e Peqinit

1-Via Egnitia 
Peqini mbart vlera të rralla të trashëgimisë kulturore dhe historike. Pozicioni 
gjeografi k e ka favorizuar që të jetë stacion i rëndësishëm përgjatë vĳ ës Egnatia. Pikë 
ku ka tranzituar Lindja me Perëndimin. Disa nga objektet monumentalë janë: vĳ a 
Egnati , kalate, xhamia me kullen e sahatit si dhe thesari I Vrapit 
Vĳ a  Egnatia pa  me te voglin dyshim mund te cilesohet dhurata me e bukur qe I beri 
pushtuesi Romak Klodianes se lashte .Rruga Egnatia eshte nderhyrja me e madhe 
infrastrukturore  me te cilen benin lidhjen e Perendimit me lindjen   e ndodhur midis 
Adriatikut te poshtem si dhe Egjeut veriore  dhe mendohet se eshte vazhdim I rruges 
se njohur Candinavis e Romes se lashte . Dihet tashme se ne qytetin  e Klodianes  
bashkoheshin  dy deget kryesore te  saje , dega veriore  e rruges Egnatia e cila vinte 
nga Epidamos ose Durracium si dhe dega e dyte qe vinte nga Apollonia. Kete rruge 
e kane permendur shume shkrimtare dhe kronikane te kohes si , Straboni , Polibi  ,” 
Kronikanet e Burdigalense “etj . E ndertuar ne shek II prk nga nje  gjykates Romak 
Cnaeus Egnatius , emri  I te cilit ishte I gdhendur ne nje gure  miliare te gjendur ne 
lumin Gallika afer Selanikut 
Dhe sot e 2200 vite me pas kjo rruge ka  gjurmet e saje ne kete qytet te cilet kohet 
e fundit  po terheq nje numer te mire vizitoresh  si nge Australia , SHBA-ja  , 
Gjermania , Italia etj . Gjurme te saje gjenden ne Fshatin Thanasaj , me pas rruga 
vazhdon dhe shfaqet ne Peqin ne rrugen e varrezave sic e quan zone , ketu kemi dy 
ura qe shkojn deri ne  fsahtin Fatish , me pas rruga zbret ne fshatin Capanaj  ne te 
cilen  gjendet nje tjeter ure me gjeresi  3.17m dhe lartesi te qemerit te punuar 0.53 
qe nga studimet mendohet se eshte ndertuar ne kohen e Perandorit Trojan ne shek 
IIprk. Mbas  fshatit Capanaj rruga vazhdon ne fshatin Pajone , Bishqem , Paulesh , 
Derven  pershkon   luginen e mesme  te lumit Shkumbin  me pas ne kodren e Sopit 
Polis  , duke vazhduar me tej  drejt Lyhnidit .Me pas ne Maqedoni e per te vazhduar 
ne Kostur , Edessa , Pella vendelindja e Aleksandrit te Maqedonise dhe me tej ne 
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Thesalanika .Deri ketu ishte gjysma e rruges Egnatia orej 400 km , gjysma tjeter pra 
400 km e tjera  shkonin nepermjet Azise se Vogel ne gjeografi ke  Ciplesa , Ebro per 
te arritur ne Kostandinopoje .Rruga Egnatia duke qene se pershkronte nje hapsire 
te madhe  ajo ndeshej me shume konfi guracione  morfalogjike  te terrenit , si terren 
fushor , malor , kodrinor  mocalor .Megjithate inxhenieret Romak ishin aq te zot saqe 
pothuajse evitua 95 % territoret problematike 
Ajo qe un dua te theksoj eshte se kjo rruge  ka qen nje burim shum I madh Per 
Klodianen e Lashte, dhe nese do ishte treguar nje inters me I madh I pushtetit 
vendore dhe I Qeverise kjo rruge me potencilin qe ka do I sillte qytetit te Peqinit dhe 
so shum fi time nga turizmi 

2-Kalate dhe Objektet e Kultit 
Peqini dallohet per nje sere copeza historie te se shkuares , te cilat pasqyrojne 
qarte trashgimine  dhe pasurine e madhe te se kaluare . Banoret ilir te periudhes 
paraurbane  per tu mbrojtur nga sulmet e zakonshme  te fi seve te ndryshme u 
detyruan te ndertonin kalat. Nder  Objektet me me vlere te qyteterimit Parthinet  
fi se ku mendohet se kane pas populluar zonen e peqinit
1-Kalaja me e  vjeter ne zonen  e Peqinit  eshte ajo e Dorsit  15 km ne veriperendimit   
te Peqinit  , mbeturina ten je qyteze Ilire  qe I takon shek VII-V  prk  e cila gjendet 
ne afersi te fshatit Mlik  qe gjendet ne treven e Peqinit . 
2-Nje kala tjeter e qe gjendet ne treven Peqinit  ndodhet ne pjesen veriore ne fshatin 
Kazie  , mendohet se I takon shek V prk ku me vone ketu do te ndertohet dhe kisha 
me e vjeter Romake .Kalaja e kazĳ es e ngritur  5 km ne pjesen veriore te Klodianes 
, ku sherbente si nje pike vrojtimi  per zonen bregdetare  te derdhjes se shkumbinit                                                              
3- Ne lindje  10 klm  nga Peqini  jane gjetur rrenojat e kalase se Sarakiumit ne  maje 
te kodres se Bishqemit .Muret e kalase jane te ndertuar me gure shtuf  te zones 
me trshesi  2.5 m , muri  ne pjesen e ruajtur  ka ruajtur forme ovale me gjatesi 6.9 
m . Ne pjesen e te brendshme e te jashtme te kalase jane gjetur  cop ate shumta 
qeramike , tjegulla te II-III pas krishtit , zbulimi I kesaje kalje u zbulua nga nje grup 
arkeologesh me ne krye Lazer Papajani  1970 .
4- Ne VL 22 klm larg Peqinit gjendet kalaja e Bodinit  ne afersi te fshatit Cacabeze  
, e cila sherbente per te vrojtuar  e kontrolluar  zonen perreth . Rrenoja kalash jane 
gjetur dhe ne fashatin  gryksh  qe sherbente  per te kontrolluar  rrugen Egnatia 
5- Nje tjeter kala antike ne zonene e Peqinit   ndoshta dhe me e rendesishmja eshte  
ajo e Klodianes  e ndertuar ne shek II prk ,  nga kjo kala mendohet  se kane mbetur 
rrenojet mbi te cilat eshte rindertuar  pjesa e dyte me mure dhe arkitekture Osmane 
. Vëmendja për këtë kala ka qenë e pakët, edhe pse, siç tregojnë këto gjurmë, vlera 
historike është e madhe.  Ashtu si kalaja e Prezës, edhe ajo e Peqinit është ndërtuar 
për funksion kontrolli dhe ndalese të karvanëve, si edhe për mbledhjen e taksave 
popullsi së së zones.
Ne ate kohe ajo ishte nje kala strategjike   qe kontrollonte rrugen Egnatia deri ne 
Lignito , gjitha ajo sherbente per  pushimin dhe nderrimin e kuajve te ushtareve 
romak si dhe per pritje , fj etje , dhe ushqim. Gjithashtu mendohet se ne  te  qendronte  
administrate Romake sebashku me garnizonin e saj ushtarak  Ajo ka formen e  
nje katerkendeshi . Kalaja ka pasur  dy hyrje  dhe shum ambjente . Konstatohet 
se kalaja e Klodianes ka kaluar tre periudha  ndertimi e rindertimi  . Periudha e 
dyte e rindertimit I takon viteve 1450 dhe nga faktet historike ajo u rindertua nen 
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themelet e kalase se vjeter e shkaterruar nga luft erat e shumta . Ajo ka formen e  nje 
katerkendeshi , 57 m me 51m me drejtimVP-JL  , pjese e brendshme e kalase  ka nje  
siperfaqe  2900m2 e paisur me tre kulla vrojtimi  ne tre qoshet e saje , ka kater pode  
me  nga 12 m te larta,  ne kte koh  ne kala jetonin familjet e pashllarve te Peqinit  si 
familja e Bonatit . Kalaja eshte  ndertuar   me gure  shtuf te perrejve te peqinit , ato 
jane punuar me harasan , ku guret e kullave  jane te lemuara  nga pjeset e jashtme . 
Kalaja ka dy dalje te fshehta  , Brenda saje  ka pasur nje pus , nje furre buke si dhe nje 
sterne te madhe  qe furnizohet me uje  nepermjet nje ujesjellsi  te nendhenshem qe 
vinte nga fshati  Konaj  , gjithashtu kalaja kishte dhe dy nendalje te fshehta , tynele 
te fshehta .Ne murin e pjeses veriore te kalase  ne pjesen e brendshme ndodhen 12 
dhoma  me mbulesa harkore . Muret e kalase jane te trasha nga nje meter deri ne 
4 metra  dhe me lartesi nga 5 deri ne 8.5 m ne kater  anet e mureve  kemi shkalle  
per ngritje dhe zbritje  ne muret te ushtareve , ne te gjitha kullat kemi frengji  per 
vendosjen e armeve.Sigurisht, kalaja dhe qyteti i janë përshtatur më pas pozitës në 
kufi  të dy pashallëqeve, duke kaluar sa nën administrimin e Bushatllinjve sa në atë 
të Kurt  Pashës së Beratit. Kjo sigurisht ndihet edhe në punimet e kryera në kala 
për forcimin e mëtejshëm të saj. Mjaft on të kujtojmë se rreth viteve 1775 për muaj 
të tërë muret arritën t’u bëjnë ballë topave që sollën Bushatllinjtë në përpjekje për 
të mposhtur rivalin e tyre, që u detyrua më pas të largohet. Rrethime të tilla ka 
pasur mjaft  në këtë kala, çka tregon për historinë mjaft  interesante që ndërthuret 
në këtë vend. Per nga teknika e ndertimit  kalaja e Peqinit  eshte e ngjashme  me 
kalate e tjera  shqiptare sit e Beratit , Prezes , Boshteves , Shkodres e Tepelenes etj. 
Brenda kalase se Peqinit  per gati tre shekuj qendrojne  tre topa te vjeter si trofe  , 
duke vertetuar traditen  e saj luft arake  e mbrojtese . 
Per kalane e Peqinit ka nje injorim total ajo padisktutim mund te quhet nje mineire 
per arkeologet por politika e gabuara ka bere qe ne kete toke Ilire te mungoje 
perkunshtimi dhe dashuria per ti dhene  zhvillim nje qyteti qe pervec historise 
duket se po I shkepusin cdo gje me vlere .

3-Kulla e sahatit dhe xhamia: janë dy objekte të vjetra që të mirëpresin në qendër të 
qytetit të Peqinit. Jo rrallë, këto dy objekte i gjen pranë njëri-tjetrit në shumë qytete 
të tjera dhe historia e tyre shpesh gërshetohet nga ndërtimi e deri në ditët e sotme. 
Kulla  e sahatit ngrihet si  obelisk ne qender te qytetit  me pamjen e tĳ e sygjestinuese  
I cili zbulon ne syte  qoft e dhe te nje soditesi te  thjeshte  arkitekturen  mjeshterisht  
te arrire cka e ben qendren e qytetit unikale .Kulla  e sahatit  te Peqini daton  ne 
vitin 1821  , eshte e larte 18 m  ku sebashku me xhamine  dhe minaren  formojn  nje 
kompleks te vecante dhe terheqes per gjithkush qe i viziton .                                                                 
Kupola e sahatit  me majen e tĳ e  e skalitur me nje mjeshteri te larte  eshte nje atraksion  
I vertete. Ai eshte I ndertuar ne forme  katrore me gure  te perpunuar , ku spikatin 
qoshet  e skuadruara  
 Xhamia e parë me minare e ndërtuar para vitit 1500 në lagjen më të vjetër të Peqinit 
quhej lagjja Atik, e cila ndodhet në jug-perëndim të qytetit, në pjesën më të lartë buzë 
lumit Shkumbin, kjo xhami ka mbajtur gjithmonë emrin “Xhamia e Vjetër”. Në këtë 
periudhë në Peqin kishte 7 xhami, ndërtuar në 7 lagjet e qytetit, nga këto xhami 4 
ishin me minare e qagjirë dhe tre xhami ishin me tjegulla. 
Te xhamia e sotme e Peqinit te bie ne sy  minarja qiell-shpuese , kupola e saje e 
mbuluar me tjegulla . Me vlere te vecante ne kete xhami jane harqet e saje si dhe porta 
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kryesore , gjithashtu befasuese jane dhe pikturat murale qe zbukurojne kupolen dhe 
pjeset e mureve .
Kronikani osman, Evlia Çelebi për ndërtimin e xhamive, shkruan: “Në vitin 1656 
Abdurrahman Pashë Peqini ka ndërtuar në qendër të qytetit Peqin, xhaminë e 
madhe me minaren qiell-shpuese. Kjo xhami ishte më e madhja nga 7 xhamit e tjera, 
që ndodheshin në Peqin. Në portën e kësaj xhamie gjendet e shkruar viti 1656 dhe 
shkrimi ‘I qofshim falë  Zotit që kjo xhami e re u ndërtua. Cilido që do ta shohë do t’i 
defrejë zemra. Në mes të pranverës u krye ndërtimi i saj. Ju bekoft ë Zoti, o të pasur 
që shkëlqyet datën e përurimit’.
Më tej Çelebiu shkruan: “Veç kësaj xhamie është e famshme dhe e bukur në Peqin edhe 
xhamia e Hariz Zades me hajatin e saj të bukur dhe minaren e lartë dhe të hĳ shme e 
ndërtuar me gurë dhe qagjir në lindje të kalasë së Peqinit, xhami kjo e ndërtuar para 
asaj të Abdurrahman Pashë Peqinit dhe shquhej për më shumë xhemat”.
Xhamia e bukur dhe shumë funksionale së bashku me medresenë deri në verën 
e vitit 1967 ishin qendra praktikimi dhe mësimi të fesë islame dhe qendra shumë 
të vizituara nga turistët e huaj për vlerën arkitekturore dhe historike. Megjithëse 
xhamia u shemb dhe feja u ndalua me ligj, populli i Peqinit nuk u distancua nga 
feja. Në mënyrë të fshehtë aplikohej falja e namazit, agjërimi i Ramazanit dhe 
therja e kurbaneve. Ish myft iu Hamid Hallulli, megjithëse në moshë të thyer u 
dërgua punëtor betoni. Ndërkohë, gjatë muajit Ramazan, hoxhallarëve dhe atyre që 
njiheshin si besnikë të fesë islame, agjentë të sigurimit të shtetit i servirnin cigare dhe 
ushqime për t’i prishur agjërimin, ndërsa hoxha i mirënjohur në Shqipërinë e Mesme 
për dituri fetare, Osman Haskasa u dënua me burgim nga regjimi komunist për 
ushtrim e propagandë fetare. Te xhamia e sotme e Peqinit te bie ne sy  minarja qiell-
shpuese , kupola e saje e mbuluar me tjegulla . M e vlere te vecante ne kete xhami 
jane harqet  e saje si dhe porta kryesore , gjithashtu befasuese  jane dhe pikturat 
murale qe zbukurojne kupolen dhe pjeset e mureve .
Ky qytet ka edhe legjenda, të cilat gjithmonë kanë tërhequr vëmendjen dhe e bëjnë 
këtë vend të mistershëm dhe të veçantë. Shumëkush mund të ketë dëgjuar për 
legjendën se në një nga xhamitë e dikurshme të Peqinit është mbajtur fi ja e fl okut e 
profetit Muhamed. Historiani peqinas, Genc Gripshi thotë se kjo nuk është legjendë 
por një e vërtetë e dokumentuar edhe në arkivat osmane. Fĳ a e fl okut e profetit, sipas 
Gripshit, tërhiqte shumë njerëz që vinin nga larg në atë xhami. Ai shprehet se Peqini 
ka qenë me besim njëqind për qind mysliman dhe fakti që kishte fi jen e fl okut të 
Profetit e bënte akoma edhe më tërheqës. Askush nuk e di se nga ka ardhur kjo fi je 
fl oku, por sipas tĳ  ka qenë pashai i Peqinit, Abdurrahman Bonati, ai që ka ndërtuar 
edhe një prej xhamive më të vjetra të këtĳ  qyteti që mendohet ta ketë sjellë në këtë 
qytet.
“Në kalanë e Peqinit ka qenë edhe xhamia më e vjetër e Shqipërisë. Në këtë xhami 
është ruajtur edhe kutia me fi jen e fl okut të profetit Muhamed. Kjo xhami ka qenë 
e vizitueshme nga shumë besimtarë që vinin prej krahinave të ndryshme si nga 
Maqedonia, Kosova, Turqia, etj.”.
Sa i përket vendndodhjes së kutisë në ditët e sotme, Gripshi thotë se kanë arritur 
afër gjetjes së saj dhe kthimit në xhaminë e Peqinit. “Kjo kuti ka qenë në xhaminë e 
Peqinit deri në vitin 1967 dhe mendohet se e ka marrë një imam që ka shërbyer në 
Peqin. Shpresojmë që kjo kuti t’i kthehet sërish xhamisë së qytetit të Peqinit. Nga 
kërkimet që kemi bërë rezulton se është në Lushnje dhe do të bëjmë përpjekje që 
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kutia të kthehet në vendin e saj dhe Peqini të kthehet në shkëlqimin e dikurshëm”.
Peqini ka një histori mjaft  interesante sa i përket respektimit të besimit islam. Në 
kodrën më të lartë, që sot njihet si “Kodra e topit” ishte vendosur një top që përdorej 
gjatë muajit Ramazan për hapjen e ift arit dhe përfundimin e syfyrit. Thirrja e ezanit 
në minare dhe oshëtima e topit dëgjoheshin jo vetëm në Peqin por edhe në fshatrat 
përreth qytetit. Me ndalimin e fesë nga regjimi komunist u hoq edhe ky top.
Xhamia e parë me minare e ndërtuar para vitit 1500 në lagjen më të vjetër të Peqinit 
quhej lagjja Atik, e cila ndodhet në jug-perëndim të qytetit, në pjesën më të lartë buzë 
lumit Shkumbin, kjo xhami ka mbajtur gjithmonë emrin “Xhamia e Vjetër”.Dhe sot 
kjo xhami ka nje stil unik cka e ben mjaft  terheqese per kedo qe e viziton 

4-Kisha e Kazĳ es 
1-Objekte te nje rendesie te vecante jane dhe  kishat , ku ne qytetin e Peqinit jane 
Prezent nga Roma antike ne Bizantin mesjetare , duke vazhduar me ato Osmane , cka 
deshmojne jo vetem lashtesin e kesaje treve por dhe vazhdimesine e  ketĳ  qyteti te 
lashte.  Nje nder kishat me te vjetra te zones eshte kisha e Kazies  ku sipas studiesve 
te monumenteve  ndertimi I saje daton ne shekujt I-II pas krishtit .
 Kjo kishe eshte shkaterruar shum vone deri ne vitin 1990 muret e saje mbanin histori 
dhe vlera te larta , tani ne te gjenden  rrenojet ku disa studiues vite me pare kane 
gjetur ene , tjegulla  si dhe ikona te vjetra 
2-Nje kishe tjeter me vlere ne treven e Peqinit ka qene dhe kisha e Shen Merise 
Bishqem ku nga  ndertesa jane ruajtur rrenojet  si dhe  te gjithe linja e mureve . Kjo 
kishe  ka nje gjatesi 24m dhe gjeresi  12 m dhe ka trashesi te mureve 70 cm.Mendohet 
nga studime jot e thelluara se ka e tipit bazilike me tre ndarje te brendshme  dhe nje 
portik apo corridor te mbyllur  perpara dhe e mbuluar me cati druri  . E ngjashme 
me kishen e  e Bishqemit por pak me e vogel eshte kisha tjeter e periudhes Bizantine 
qe gjendet ne Pajove.kjo kishe perbehej nga salla kryesore nje koridor si dhe nje  hajat 
te hapur .Por dhe kjo kishe ashtu si e Bishqemi Kazĳ eve apo dhe shum te tjerave ne 
peqin e shkaterruan gjate viteve  .Rrenoje te kishave Bizantine gjejme ne Cacabeze , 
Konaj Garunje etj  

5-Thesari I Vrapit 
Një tjetër  zbulim I  rëndësishme për Peqinin është “Thesari i Vrapit”, i cili është 
zbuluar në  vitin 1901 nga katër fshatarë të fshatit Vrap. Ai përbëhet nga 6.5 kg ar 
dhe 1.5 argjend. U shit dorë më dorë dhe sot gjendet ne muzeun metropolitan  te Nju-
Yorkut e blere nga familja e Morganeve .Per kete thesare  1917 ka shkruajtur historian  
vienez Jozef  Stricigofski , ndersa  studiuesi  gjerman Johan Vewrener ka botuar nje 
artikull  shkencore ne vitin 1983 .Nder te tjerat sqaron : Duke u nisur nga grifonat 
dhe indet qe zbukurojne paft at  prej fl oriri te  rripave , te krĳ ohet bindja se thesari  
duhet te ishte avar .Gjetja e tĳ  ka pasur interes nderkombetare pasi eshte klasifi kuar  
sin je pasuri origjinale  ten je Khagami te avareve ne gjysmen e dyte te shek VII.Sipas 
Stricigofskit thesari permban 41 gjetje te ndryshme si monedha , objekte zbukuruese 
,stoli deri dhe kupa me vulen e Konstandinit te Periudhes Bizantine. 
Flitet se per kete thesare nuk eshte bere asnje levizje nga ana e institucioneve 
perkatese per ta rikthyer ne Shqiperi , e shperndare neper muzet e botes thesari I 
Vrapit perben padiskutim nje tjeter prove te  vlerave qe mbarte Peqini 
E pra,keto jane disa nga vlerat  Peqinit, që për shumë në këtë këndvështrim është 
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i panjohur. Sigurisht, ka shumë elemente të tjera, siç janë ato natyrore, por edhe 
fi gurat e shumta historike… Peqini është një destinacion që fsheh jashtëzakonisht 
shumë. Pjesa e mësipërme është vetëm maja e ajsbergut të një qyteti stacion të 
lashtë ilir që ka ç’të tregojë

Klaudiana sot

Peqini konsiderohet si  oaz i çmuar, dikur përgjatë vĳ ës Egnatia dhe sot pranë 
Korridorit të Tetë. Pushteti vendor po përpiqet që të zbulojë, ruajë e mirëmbajë vlerat 
e Klodianës së lashtë. Është punuar dhe ka edhe një projekt për rikonstruksionin e 
kalasë së qytetit. Ndërkohë me një fond të posaçëm ka përfunduar rikonstruksioni i 
kullës së sahatit. Pjesë e një projekti të Komunitetit Evropian është edhe vĳ a Egnatia 
dhe Ura në fshatin Fatishë. Për vĳ ën Egnatia është xhiruar edhe fi lm. E shkuara është 
duke u gërshetuar natyrshëm me të tashmen dhe modernen
Peqini është i njohur për rritjen e gjelit të detit, mjaft  i kërkuar në të gjithë Shqipërinë 
në kohë festash si dhe për sportin e ndeshjeve me gjela.
Bizneset janë kryesisht të përqendruar në shërbime, ndërkohë që në Peqin janë 
ngritur edhe disa punishte për vajin e ullirit.
Problemi më i madh i Peqinit është punësimi. Edhe pse një pjesë e mirë e banorëve 
merren me bujqësi, mundësitë ekonomike për ta janë të pakta. Sfi dat e bashkisë 
së re janë të harmonizojë zonën urbane me zonën rurale si dhe hapja e bizneseve 
prodhuese, që mund t’i jepnin një hov punësimit të banorëve të Peqinit. Sidhe te 
zgjoi vlerat  e ketĳ e qyteti te lashte  duke reklamuar pasurite e duke terkequr sa 
me shume vizitore . Kthimi I zones  ne nje destinacion turistik do sjelle padiskutim 
perfi time te medha e kete duhet te bejme te gjithe nga pak per te perfi tuar te gjith me 
shum duke I kthyer shkelqimin historise se pluhurosur nga koha . 
Kjo është Klodiana, perla e çmuar e vĳ ës “Egnatia”.
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Loja si formë e Terapisë tek Autizmi

Tana Llabani

Abstrakt

Në zhvillimin e njeriut nuk ekzistojnë kufi j rigorozë moshe për arritjen e aft ësive bazë të 
zhvillimit, siç janë të ecurit dhe të folurit. Fëmĳ ët mund ti arrĳ në këto aft ësi-që quhen “etapa”- 
me ritme të ndryshme dhe në një renditje të ndryshme,e megjithatë, mund të konsiderohen 
“normalë”. Disa fëmĳ ë “normalë” mund të ngrihen në këmbë shumëmë shpejt sesa fëmĳ ët e 
tjerë, apo ti thonë fj alët e para në një periudhë të mëvonshme. Meqenëse zhvillimi i fëmĳ ëve 
ndosh brenda një fushe shumë të gjerë, nganjëherë, fakti që një fëmĳ ë ka një çrregullim të 
zhvillimit mund të kuptohet me vonesë.
Më poshtë është përshkruar me detaje një studim rasti i një vajzë të diagnostikuar me 
Autizëm. Metoda e studimit është metoda cilësore, me studim të thelluar të rastit, 
ku janë ngritur dy pyetje të cilat kërkojnë ti jepet përgjigje nëpërmjet këtĳ  studimi.
Gjithashtu për të realizuar këtë studim është kërkuar pjesëmarrja e profesionistëve të tjerë, 
psikologë, në mënyrë që studimi të jetë sa më objektiv.
Synohet që nëpërmjet këtĳ  studimi të kuptohet se cilat janë fazat nëpër të cilat kalon fëmĳ a i 
cili vuan nga autizmi dhe se si janë reagimet ndaj terapisë të përcaktuar me frekuencë nga një 
orë çdo ditë, për të shtatë ditët e javës për një periudhë gjashtë mujore, të ndarë në dy faza.
Interesi mbi këtë çështje lindi për shkak të profi lit, që zotëroj aktualisht si mësuese e ciklit 
fi llor dhe numrit të në rritje të fëmĳ ëve me autizëm, e të cilët janë pjesë e komunitetit të 
nxënësve.
Objektiv kryesor mbetet të kuptuarit se nëpërmjet lojës mund të kryhet integrimi i fëmĳ ëve 
në mjediset e klasës dhe shkollës.

Fjalë kyçe: autizëm, lojë, ndërhyrje, program, terapi

Hyrje

Fëmĳ ët me autizëm e kanë të vështirë të ndërveprojnë në mënyrë sociale me njëri-
tjetrin dhe rrjedhimisht ata shihen si të paaft ë për të mësuar të luajnë me të tjerët. Por 
nëse loja organizohet nga të rriturit por mbi nevojat e fëmĳ ëve, fëmĳ ët arrĳ në të gjejnë 
një vend në të cilin loja kthehet në një përfi tim të përvojave sociale, të cilat në forma 
të tjera janë vështira për tu mësuar. Në këtë formë përveç funksioneve të tjera, loja në 
aspektin terapeutik për fëmĳ ët me autizëm është e përqendruar në aspektin social, 
në ndërveprimin midis fëmĳ ëve pa ndërhyrjen e të rriturve. Kjo do të jetë dhe çështja 
e këtĳ  studimi: Autizmi dhe përfi timet psiko-sociale nëpërmjet trajtimit të lojës.
Pyetja 1: Si ndikon terapia me në fokus lojën tek fëmĳ ët me autizëm?
Pyetja 2: A i ndihmon qëndrueshmëria në kohë e trajtimit fëmĳ ët me autizëm që të 
progresojnë në sjelljet sociale.

Metodologjia

Metodologjia përfshiu studimin e rastit ku u përdorën instrumenta të ndryshme për 
mbledhjen e informacionit në përputhje me pyetjet kërkimore, për të cilat mund të 
investohet më mirë. Për të parë ndikimin që ka terapia tek fëmĳ ët me autizëm është 
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përdorur vëzhgimi në mjedis natyror, listë kontrolli dhe burime literature.
Metoda e studimit të rastit
Ështe përshkrim dhe analize e një individi të vetëm. Luan një rol themelor në 
psikologji, mbi të gjitha në psikologji klinike. Ofron informacion kontekstual të 
pasur dhe të detajuar mbi një person.
Si çdo metodë ka edhe disavantazhet e saj:
-Shumë variabla janë të pakontrollueshme.
-Shkaqet dhe efektet janë të vështira të nxirren.
-Është i vështirë realizimi i përgjithësimeve.
Fazat e studimit vĳ uan si më poshtë:
1. identifi kimi dhe seleksionimi i të dhënave që duheshin grumbulluar;
2. mbledhja e të dhënave;
3. analiza, lidhja dhe interpretimi i të dhënave empirike, përmes konkluzioneve mbi 
marrëdhëniet rastësore mes variablave, objekt i kërkimit.
4. Përpunimi i konkluzioneve që u përgjigjen rezultateve të variablave fi llestare të 
kërkimit dhe përkufi zojnë fushën e përgjithësimit të rezultateve në subjekte dhe 
situata të ndryshme.

Shqyrtimi i Literaturës

Në zhvillimin e njeriut nuk ekzistojnë kufi j rigorozë moshe për arritjen e aft ësive 
bazë të zhvillimit, siç janë të ecurit dhe të folurit. Fëmĳ ët mund ti arrĳ në këto 
aft ësi-që quhen “etapa”- me ritme të ndryshme dhe në një renditje të ndryshme,e 
megjithatë, mund të konsiderohen “normalë”. Disa fëmĳ ë “normalë” mund të 
ngrihen në këmbë shumëmë shpejt sesa fëmĳ ët e tjerë, apo ti thonë fj alët e para në 
një periudhë të mëvonshme. Meqenëse zhvillimi i fëmĳ ëve ndosh brenda një fushe 
shumë të gjerë, nganjëherë, fakti që një fëmĳ ë ka një çrregullim të zhvillimit mund 
të kuptohet me vonesë. Studiuesit kanë vërejtur këto simptoma të përbashkëta të 
hershme të autizmit tek fëmĳ ët të cilat plotësojnë kriteret për çrregullim autik:
Sipas DSM-V kriteret për çrregullimin autik janë:
a- Një total prej 6 ose më shumë zërash nga një, dy dhe tre, me të paktën 2 nga 1 dhe 
një nga secila prej 2 e 3:
1- Dëmtim cilësor i ndërveprimit social që manifestohet me të paktën 2 nga cilësitë 
e mëposhtme:
a. Dëmitim i dukshëm në përdorimin e sjelljeve jo verbale si p.sh.: shikimi direkt, 
shprehjet e mimikës, posturat trupore dhe gjestet që rregullojnë ndërveprimin social.
b. Paaft ësi për të krĳ uar marrëdhënie me bashkëmosahtarët të përshtatshme për 
nivelin e zhvillimit.
c. Mungesë e reagimeve spontane në ndarjen e gëzimeve, ose objekteve me persona 
të tjerë, (p.sh.: nuk tregon, nuk sjell, apo nuk i tërheqin vëmendjen objektet që i 
interesojnë vetë atĳ ).
d. Mungesë e reciprocitetit social ose emotive
Dëmtim cilësor i komunikimit që manifestohet të paktën me një nga cilësitë e 
mëposhtme,
a. Vonesë ose mungesë e plotë e zhvillimit të gjuhës së folur (nuk shoqërohet me një 
tentativë kompensimi përmes modaliteteve alternative të komunikimit si gjeste apo 
mimikë).
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b. Në subjekte me gjuhë adeguate, prekje e dukshme e kapacitetit për të fi lluar, ose 
mbajtur një bisedë me të tjerët.
c. Përdorimi i gjuhës stereotipike dhe përsëritëse, ose i gjuhës eksentrike.
d. Mungesë e lojrave stimuluese të ndryshme dhe spontane, ose lojrave të imitimit 
social, të përshtatshme për nivelin e zhvillimit.
2- Mënyra sjellje, interesa dhe aktivitete të kufi zuara, përsëritëse dhe stereotipike që 
manifestohen të paktën në një nga format e mëposhtme:
a. Përkuushtim ndaj një ose më shumë interesash të ngushta dhe stereotipike 
anormale ose për nga intensiteti, ose për nga fokalizimi.
b. Nënshtrim i ngurtë ndaj zakoneve pa vlerë, ose ritualeve specifi ke.
c. Manierizma motore stereotipike dhe përsëritëse (të përplasë knoë ose duart, ose 
lëvizje komplekse të gjithë trupit).
d. Interes i ekzagjeruar dhe i vazhdueshëm për pjesë të ndryshme objektesh.
B- vonesë ose funksionim anormal në të paktën nga një prej fushave në shtrirje para 
moshës 3 vjeç; (1) ndërveprim social; (2) gjuha e përdorur në komunikimin social; (3) 
loja simbolike ose imagjinare.
C- anomalia nuk i shkon përshtat: Çrregullimit Rett  ose Çrregullimit Disintegrativ 
të fëmĳ ës.
Bota sociale është e vështirë të shpjegohet. Ne arrĳ më ta kuptojmë atë vetëm duke 
u bërë pjesë e saj. Një mënyrë për fëmiëjët me autizëm është ndërmjet lojës me 
prindërit, ose me motrat dhe vëllezërit. Për ta kuptuar më mirë këtë, më poshtë 
do të shtjellohen disa tipe lojërash që përdoren si pjesë e terapisë. Këto lojëra janë 
të dobishme pasi edhe nëse fëmĳ a nuk arrin të kuptojë qëllimin e tyre por nuk e 
përjashtojnë dot fëmĳ ën nga kjo. Këto lojëra bazohen në material vizuale dhe 
që mund të gjinden kudo sikundër janë edhe lodrat për fëmĳ ët e zakonshëm. 
Synimi i tyre është që të japë shembull sesi ambientet lojës mund të ndërtohet 
nëpërmjet organizimit të kujdesshëm dhe përdorimit të instruksioneve vizuale, 
dhe sesi bashkësia e fëmĳ ëve në lojë nxit aft ësitë sociale. Qëllimi është krĳ imi 
i një bashkësie fëmĳ ësh në të cilën veprimatritë e përbashkëta dhe kuptimësi e 
asaj se çfarë janë dukë bërë bashkë, siguron një focus të përbashkët vëmendje.
Përcaktimi i qartë i kufi jve, si fi zik dhe abstrakt, i ndihmon fëmĳ ët me autizëm që të 
përqëndrohen tek njëri-tjetri në një mënyrë që të përgjigjen si duhet në një atmosferë 
sociale. Duke qenë se aspekti social është shumë i vështirë për tu qartësuar dhe 
vizualizuar, pikat fi lluese për ndarjen e përvojës duhet të jetë një stimul konkret dhe 
vizual.
Kur lojërat janë vizualisht të qarta dhe të thjeshta, fëmĳ a nuk ka nevojë për intsruksione 
të veçanta. Sigurisht që ka përjashtime në të cilat i rrituri mund ti mësojë lojën fëmĳ ëve 
një nga një ose të marrë pjesë në grup derisa loja e re të bëhtë e njohur për secilin.
Loja duhet të përshtatet me çdo fëmĳ ë në mënyrë individuale tek fëmĳ a dhe më pas tek 
grupi në mënyrë që fëmĳ ët të marrin mbështetjen e duhur vizuale për të cilën kanë nevojë.
Grupet e lojës mund të variojnë nga dy deri në gjashtë fëmĳ ë. Fëmĳ ët zgjidhen në bazë 
të disa kritereve: temperamenti, niveli i zhvillimit social, personaliteti dhe interesat.
Një seancë loje mund të shkojë nga 15-60 minuta.
Ndërveprimi social
Për pjesën më të madhe të njerëzve, futja në botën sociale është diçka tërësisht 
natyrale dhe intuitive. Ne jëmi të gjithë të pajisur me aft ësinë për të kuptuar 
qëllimin dhe ndjenjat e njerëzve të tjerë. Ne arrĳ më të përfi tojmë një numër 
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të madh informacionesh thjesht duke parë njerëzit e tjerë, dhe në mënyrë 
instinctive përpiqemi të krĳ ojmë atmosferën më të mirë për të bërë të mundur 
ndodhjen e veprimit social. Mënyra sesi e bëjmë këtë nuk është aspak e thjeshtë.
Fëmĳ ët me autizëm nuk kanë të njëjtën aft ësi mbi kujdesin social, kjo është arsyeja 
përse ne duhet ti japim një dorë ndihme duke krĳ uar terrenin për ndërveprimin 
social. Këtë gjë e bëjmë duke krĳ uar limite të kuputueshme në hapësirën fi zike 
ndërmjet rregullave dhe fëmĳ ët mund të marrin pjesë në ndërveprimin social pa 
qenë nën kontrollin e të rriturve. Limitet duhet të jenë të tilla që të mbështesin fëmĳ ën 
në të kuptuarit e asaj se çfarë janë duke bërë bashkë dhe çfarë mund tëp resin nga 
ndërveprimi.
Vizualizimi përfshin  përdorimin e imazheve vizuale të objekteve për të shpjeguar 
situatën. Fëmĳ ët me autizëm kanë vështirësi për të transformuar impulse në 
veprime të përshtatshme. Ata kanë vështirësi në krĳ imin e renditjes në atë që bëjnë 
(funksioni ekzektuiv) dhe veprimet e tyre shpesh duket sikur janë jashtë kontekstit. 
Ata gjithashtu kanë vështirësi në nxjerrjen e kuptimit të një situate (Koherenca 
qëndrore). Për këtë arsye fëmĳ ët përfi tojnë shumë nga edukimi i strukturuar në 
të cilën tabelat, regjistrimet, instruksionet bëhen vizuale, ndërkohë që ne këtë lloj 
planizimi e kryejmë në mënyrë të brendshme. Vizualizimi është një mjet mbështetës 
për persoan me autizëm, njësoj siç është shkopi i bardhë për të verbërit. Fëmĳ ët me 
autizëm zakonisht janë mjaft  të mirë në përdorimin e instruksioneve vizuale. Duke 
përdorur vizualizimin fëmĳ ët janë të aft ë të funksionojnë pa ndihmë në një rang 
të gjerë kontekstesh në të cilin ato do të ishin shumë të varur ndaj ndihmës të të 
rriturve.
Vizualizimi i limiteve të lojës e kushtëzon fëmĳ ën që të marrë pjesë në ndërveprimet 
sociale pa praninë e të rriturve.
Avantazhet e përdorimit të vizualizimit në punën me fëmĳ ët me autizëm janë:
1. Imazhet janë konkrete dhe në tranzicion, siç janë p.sh.: fj alët, gjeste dhe shenjat. Në 
këtë formë informacioni është i qartë dhe jo i mbingarkuar
2. Siguron informacione në një formë që fëmĳ ët ta kuptojnë më lehtësisht 
informacionin e auditorit (p.sh.: gjuhën e folur) (Hodgon, 1995).
3. Është e mundur të paraqitet inforamcion nëpërmjet nxjerrjes dhe ilustrimit të 
rregullit e ngjarjeve dhe të kuptuarit e situatës.
Limitet e lojës
Për ti ardhur në ndihmë fëmĳ ëve me autizëm është e nevojshme që të vendosen 
disa limite në lojë. Kjo gjë ndihmon në të kuptuarit, përqëndrimin e vëmendjes, dhe 
bashkëveprimin. Për këtë na ndihmojnë 6 hapa:
I. Hapi i I : Ku do të zhvillohet loja?
II. Hapi i II: Ç’farë do të ndajmë me njëri-tjetrin?
III. Hapi i III: Kush do të marrë pjesë në lojë?
IIII. Hapi i IV: Radha e kujt është?
V. Hapi i V: Si duhet të përdoren materialet?
VI. Hapi i VI: Kur fi llon dhe mbaron loja?
Hapi i I: Ku do të zhvillohet loja? Për fëmĳ ët me autizëm është e nevojshme 
vendosja e limiteve fi zike vizuale në të cilën fëmĳ ës i tregohet se ku do të 
zhvillohet loja. Këto limite ndihmojnë të minimizohet rreziku nga tërheqia e 
vëmendjes nga stimujt e jashtëm. P.sh.: si kufi zues mund të shërbejë tavolina dhe 
karriget. Kufi zues të tjerë mund të jenë tapeti, raft et e librave, zona të shënuara.
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Hapi i II: Çfarë do të ndajmë me njëri-tjetrin? Është  e rëndësishme që të kuptohet 
se çfarë do të bëhet sëbashku. Vendoset plani i lojës që më parë dhe vizualizohet në 
mënyrë që fëmĳ a të dĳ ë se çfarë do të bëjmë së bashku dhe për sa kohë. Mënyra më 
e thjeshtë për ta bërë këtë është ta lësh vetë lodrën që të përfaqësojë lojën. Fillimisht 
mund të fi llohet me një lojë të vetme dhe që i mban fëmĳ ët bashkë. Më pas mund të 
shtohen aktivitetet, por fl itet gjithmonë për aktivitete-lojra të thjeshta. Aspekti psiko-
social i lojës është aq sfi dues në vetvete saqë përmbajtja e lojës duhet të jetë e thjeshtë 
dhe motivuese.
Mund të përdoret në tabelë tek e cila janë të shënuara të gjitha lojërat që do të 
zhvillohen dhe është e rëndësishme që të kryhen lojëra të thjeshta. Nëpërmjet këtĳ  
hapi synohet që fëmĳ a të fi llojë të marrë përgjegjësi mbi veprimet që kryhen.
Hapi i III: Kush merr pjesë në lojë? Fëmĳ ët me autizëm e kanë të vështirë të 
marrin iniciativën për të luajtur me fëmĳ ët e tjerë, është e rëndësishme që ata të 
dinë se kush do të marrë pjesë në lojë. Ky informacion do të gjindet në tabelën e 
përditshmërisë së tyre. Është gjithashtu e rëndësishme që të qartësohet vizualisht 
rradha e pjesëmarrësve për ta bërë lojën funksionale. Dhënia e numrit çdo fëmĳ e 
është një zgjidhje e thjeshtë për këtë problem. Rregulli është që fëmĳ a në ngarkim 
të lojës ka gjithmonë numrin 1 dhe fëmĳ ët e tjerë marrin numrin tjetër. Ky është 
rregulli që ndiqet-numri 1 fi llon gjithmonë. Kjo është e rëndësishme pasi fëmĳ a 
kupton sesi të marrë pjesë në aktivitet. Vizualizimi i rendit të lojës që në fi llim 
parandalon zhgënjimin e fëmĳ ëve dhe largimin e tyre tjetërkund. Numrat duhet të 
jenë gati në tavolinë në mënyrë që kur fëmĳ a të vĳ ë aty ku loja do të zhvillohet, 
ata gjejnë një numër i cili korespondon me numrin e instruksionit vizual. Kjo 
është edhe një mënyrë e mirë që shërben si indikacion që loja ka përfunduar.
Hapi i IV: Radha e kujt është? Një pjesë e rëndësishme ndaj bindjes së rregullave 
është të qenurit i aft ë për të marë rradhën. Kjo nënkupton se fëmĳ a është i aft ë që 
të që të marë rradhën (turne) në kryerjen e një aktiviteti dhe në të njëjtën kohë të 
kupthet se rradha e secilit pjesëmarrës është pjesë e së njëjtës lojë.
Fëmĳ ët me autizëm nuk kanë të brendësuar ndjekjen e rradhës për ndërveprim dhe 
për këtë arsye ata duhet ta mësojnë këtë gjë ndryshe.
Kapelja p.sh.: mund të  përdoret si një shënues i qartë i asaj se rradha e kujt është aktualisht. 
Kur mbaron rradha kapelja kalohet tek fëmĳ a tjetër që  rradhën në varësi të numrit.
Në momentin që ky princip kuptohet nga të gjithë, kapelja fi llon të përdoret në raste 
të veçanta.
Kjo mënyrë ndihmon fëmĳ ën që të qëndrojë i fokusuar tek personi i cili është duke 
kryer detyrën dhe të menaxhojë marrjen e rradhës.
Hapi i V: Si duhet të përdoren materialet? Një problem me pjesën më të madhe 
të fëmĳ ëve me autizëm, pavarësisht nivelit të tyre të funksionimit është të 
paturit e problemve me organizimin e materialit. Nëse organizimi nuk është 
kryer më parë se loja të fi llojë, informacione të rëndësishme vizive mund të 
ngatërrohen, materialet të përzihen me njëri-tjetrin, dhe më keq akoma, loja të 
dështojë. Organizimi i materialeve është thelbësor për suksesin e ndërveprimit. 
Duke bërë të qartë se cilat material janë bashkë, si duhet të përdoren dhe 
kur fi llon çdo lojë dhe mbaron, arrihet të organizohen materialet apo lodrat.
Hapi i VI: Kur fi llon dhe mbaron loja? Një indikacion i rëndësishëm se kur 
fi llon dhe mbaron loja është i rëndësishëm. Një mënyrë për ta treguar këtë 
gjë është nëpërmjet përdorimit të dy koshave. Fillohet me të gjitha materialet 
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në një kosh dhe gjatë lojës përdorim edhe koshin e dytë. Në momentin që 
koshi i parë është bosh dhe të gjitha materialet e lojës janë në koshin e dytë, 
atëherë loja ka përfunduar. Mund të përdoret gjithashtu edhe një orë me zile.

Shembuj lojrash dhe përfi timet që vĳ në prej tyre
Vendos: loja konsiston në vendosjen e puzzlave bashkë, blloqeve në një 
kuti ose vendosjen e kapseve të rrobave në një kuti dhe shtyrjen e kutisë tek 
terapisti. Fëmĳ a vendos një kapse në kuti dhe e shtyn kutinë tek terapisti apo 
fëmĳ a tjetër. Të njëjtën gjë bën edhe partneri tjetër i lojës. Elementi sfi dë në këtë 
rast është bashkëpunimi që duhet të vendoset.  Në terma zhvillimor mund të 
jetë e lehtë që të shtysh një objekt sesa fakti që të kalosh diçka tek dikush tjetër.
Merre-jep: fëmĳ a merr një pjesë të puzzlit për të formuar fi gurën nga partneri tjetër, dhe 
për të formuar fi gurën ai duhet të presë ndihmën nga partneri tjetër për të formuar fi gurën. 
Qëllimi i lojës është që fëmĳ a ta shohë partenirn tjetër në lojë si një person të rëndësishëm 
në mënyrë që të përfundojë detyrën e tĳ  duke shkëmbyer, duke dhënë dhe marrë.
Trego me gisht: fëmĳ a ndihmohet që të tregojë me gisht, fi gura objekte, sende apo pjesë 
të tĳ a trupore. Kjo gjë e ndihmon në konceptin e diferencimit të objekteve dhe sendeve.
Pas këtyre lojërave elementare fi llojnë lojërat më komplekse në të cilat përfshihet:
Memorja: dy fi gura identike duhet të bashkohen me njëra-tjetrën. As kuptimit të lojës 
nga fëmĳ a, futet edhe partneri tjetër, dhe sipas rregullit të ri fëmĳ ët fi llojnë të mbajnë 
rradhën, njëherë njëri dhe njëherë tjetri, në gjetjen e fi gurave identike për të cilat merret një 
shpërblim dhe pritet nga partneri për të fi lluar rradhën, gjë që rrit edhe kontaktin me sy.
Lojërat me tullumbace: loja konsiston në njëtullumbac i cili kalon nga fëmĳ a tek 
partneri duke mos lejuar që të bjerë në dysheme. Mund të përdoret edhe ora për të 
kufi zuar kohën. Qëllimi i lojës është që fëmĳ a të fokusohet tek partneri i lojës, të rrisë 
ndërveprimin e tĳ . Kjo lojë mund të shkaktojë edhe gëzim tek fëmĳ a.
Këto janë dhe disa nga lojërat të cilat përdoren në terapinë për fëmĳ ët me autizëm. 
Një pjesë prej tyre janë përdorur edhe në rastin në të cilin është implementuar 
ndërhyrja terapeutike  që do të prezanohet më vonë.
Rasti i marrë në studim
Emri Mbiemri
Enia
Mosha: 4 vjeç
Banuese: Qyteti Elbasan
Fëmĳ a i dytë
Periudha e shtatëzanisë së nënës ka qenë normale dhe pa komplikacione.
Në bazë të nevojave të shfaqura në intervistën vlerësuese u ngrit edhe 
plani i punës për rastin e Enias. Pas zbatimit të këtĳ  plani në dy periudha 
kohore prej tri muajsh, në total gjashtë muaj (gjithsesi për të vënë në dukje 
ndryshime më të dukshme duhet një periudhë më e gjatë, të paktën 6 mujore 
për të vënë re ndryshime të dukshme dhe nëse janë konsistente në kohë).
Pas implementimit të programit u vunë re, përmirësimet e mëposhtme:
1. Tregon me gisht në shumicën e rasteve.
2. Ulet në karrige.
3. Zhgarravit 1-2 min spontanisht.
4. Vendos kontaktin me sy (por jo gjithmonë).
5. Formon kullë me 6-7 kuba.
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6. Manipulon me kukullën.
7. Shkon në kopësht por nuk luan shumë me moshatarët.
8. Ha dhe pi vetë.
9. Kërkon atë që do. Di ku i ka vendosur lodrat dhe i kërkon ato.
10. Shfl etojmë një libër sëbashku.
11. Bashkon puzzlat.
12. Luan me plastelinë, por me ndihmë.
13. Luajmë lojëra sociale.
14. Merr disa urdhëra të thjeshtë.
15. Vendos trekëndëshin, katrorin dhe rrethin në vendin e vet.
Rasti “Enia”, përmbledhje tri-mujore, 6 shkurt-3 maj 2012
1. Në fi llim Enia kishte të vështirë përshtatjen. Veçanërisht në dy javët e para ajo 
e kishte të pamundur që të ulej në karrige dhe të punonte. Karrigia “fl uturonte” 
nëpër dhomë, pasi kjo ishte mënyra e saj për të kundërshtuar. Qante dhe bërtiste 
jashtëzakonisht shumë.
2. Enia punon me plastelinën dhe shkrepset, por duke i qëndruar mbi kokë, në të 
kundërt nuk kryen çka i kërkohet dhe i hedh shkrepset në dysheme. Arrin të fusë pa 
ndihmë shkrepset në kutinë e tyre. Kur nuk dëshiron të luajë me plastelinë, sidomos 
në fi llim kur nisëm të kryenim këtë veprimtari ajo tentonte të më gjuante gjithmonë 
me plastelinë.
3. Përsa i përket shkarravinave, ato nuk janë spontane dhe është një ndër 
ushtrimet të cilat ajo nuk e ka aspak qef. Lapsin e mban grusht, ndonëse ka 
demostruar që di ta mbajë korrektësisht me dy gishta. Shpesh herë e kafshon 
lapsin me dhëmbë dhe e thyen, ha majën e tĳ , mbështjell grumbull fl etën.
4. Luan me shumë dëshirë lojën roza-rozina. Ndonjëherë vendos edhe kontaktin me 
sy kur jemi duke luajtur.
5. Enia tregon me ndihmë pjesët e fytyrës dhe trupit para pasqyrës.
6. Realizon korrektësisht imitimin e duarve lart dhe anash.
7. Ka fi lluar të tregojë me gisht fi gurat e kafshëve: qeni, macja, kali, gjeli. Në disa 
raste tregohet e saktë në të tjera jo.
8. Vendos korrektësisht fi gurat gjeometrike: rrethin, trekëndëshin ndërsa me katrorin 
shfaq pak vështirësi pasi tenton pothuajse gjithmonë që ta vendosë në vendin e 
rrethit.
9. Për një periudhë të shkurtër është punuar edhe me ngjyrat, por nuk ka persistencë 
koncepti i ngjyrave ende.
10. Në kopësht Enia qëndron e veçuar nga fëmĳ ët e tjerë, nuk luan me ta. Të kërkon 
nëse të sheh, duke e vëzhguar, derisa të të nxjerrë nga dhoma.
11. Bashkon puzzlat.
12. Qëndron për të shfl etuar librin me ilustrime.
13. Të kap përqafe, vjen të përkëdhel kur hiqesh si e mërzitur.
14. I pëlqen shumë që të luajë me litarë dhe të vrapojë në oborr.
15. Nuk ka dëshirë të manipulojë me kukullën, e hedh tej.
16. Nuk pëlqen lojën shkak pasojë me top (e kafshon dhe kur insiston që të ta kalojë 
e hedh nga ana tjetër), ndërsa me makinën ta pason vetëm një herë pastaj e hedh.
17. Ndër ndryshimet më positive që po vihet re tek Enia këto ditë, është se ajpo ka 
fi lluar të shtojë masën e tingujve, ne shkronja të pacaktuara por edhe të verbalizojë 
fj alë në gjysma si p.sh.: “ep” për “jep”, “rri”, fj alën “lart” që e kishte përdorur në 



329 

prezencë të së ëmës. Gjithashtu në momentet kur i thoja “bravo” për kryerjen e 
ushtrimit, ajo tentonte ta përsëriste me zë të ulët ndër vete dhe përsëriste “bbbb”.
18. Enia nuk verbalizon “a” kur ia kërkon.
Sërisht me Enian është e nevojshme që të punohet në drejtim të zbatimit të komandave 
nga ana e saj, të reagojë ndaj thirrjes së emrit të saj. Duhet punuar ende me lojërat 
shkak-pasojë.
Rasti Enia- Raport përmbledhës nga periudha 3 maj 2012- 15 korrik 2012.
1. Shkarravit- Enia shkarravit për shumë pak sekonda në mënyrë spontane.
2. Shkak-pasojë- e kryen pothuajse gjithmonë korrektësisht por ka raste në të cilat e 
shtyp dhe e hedh poshtë topin. Kalon makinën.
3. Roza-rozina- nuk dëshiron që të luajë më me këtë luajë, qan jashtëzakonisht shumë.
4. Puzzlat- i formon gjithmonë, në raste të rralla i hedh edhe poshtë. I duhet pak 
ndihmë në bashkimin e dy formueseve të para, më pas proçedon vetë.
5. Duart: Lart-e kryen gjithmonë korrektësisht dhe e merr si komandë verbale pa 
dimostracion.
Anash- ka nevojë në disa raste për dimostracion ose për ndihmë fi zike por ka edhe 
raste në të cilat e kryen vetëm me komandë verbale.
1. Ku është: Enia?-është pyetje të cilën Enia e kryen me ndihmë fi zike (kur e drejton gishtin 
nga pasqyra dhe më pas nga ajo , Enia i vë të dyja duart tek vetja për të treguar që është aty).
Syri-e ngatërron me veshin, me pak ndihmë dhe duke i kërkuar që të mbyllë sytë e 
ka disi më të lehtë për tu përgjigjur korrektësisht.
Barku- kur ia zbulon barkun e tregon korrektësisht, ndërsa kur është me rroba nuk 
e merr mundimin të tregojë.
Koka- vetëm me ndihmë të plotë fi zike
Këmbët- arrin të dallojë dhe ti përgjigjet komandës për të ngritur këmbën.
Veshi- përgjithësisht e ngatarron me sytë.
Flokët- I tregon duke kaluar dorën nëpër to.
Goja- e kupton duke i kërkuar që të hapë gojën.
Gusha- me ndihmë dhe duke i kërkuar të ngrejë kokën.
1. Ilustrimi i librit: nuk arrin të përqëndrohet në pjesën më të madhe të kohës dhe e 
lëviz gishtin sa andej-këtej nëpër faqet e librit.
2. Figurat gjeometrike (rrethi, trekëndëshi, katrori)-kryen vendosjen e tyre në mënyrë 
korrekte.
3. Lojë me litar- I pëlqen të luajë me litar dhe merr komandat. Gjatë kësaj loje vendos 
kontakt më të theksuar me sy.
4. “Hape”- ka fi lluar ta shpeshtojë si fj alë dhe ta përdorë korrektësisht përsa i përket 
kuptimit, ndërsa përsa i përket shqiptimit endet midis: ape, ha, hape, ap ose “iki” 
kur nuk dëshiron që të thotë hape.
5. Ma jep: “ep”ose “epe”, e ka shpeshtuar si fj alë.
6. “ik”-e përdor kur sheh se je duke iu afruar për të kryer ndonjë ushtrim ose kur i 
vjen momenti për tu larguar dhe nuk dëshiron që të të ketë afër. Përdor gjithashtu 
edhe fj alën “ajt” dhe “lart”.
7. Ngjyrat: e kuqe dhe e verdhë- ka fi lluar ti dallojë korrektësisht.
8. “Dua ujë”-pjesërisht “uj”, është rikthyyer sërisht “brrr” ose “bua”. Ka fi lluar të 
përdorë fj alën “s’dua” si mënyrë për të shprehuar refuzimin mbi gjërat, objektet, 
veshjet ose mosardhjen në terapi.
9. Pohoret dhe mohoret: “po”& “jo”- di kuptimin e tyre, i përdor vetëm kur ka 
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dëshirë.
10. Të tregojë me gisht: përdor të dy gishtat përnjëherësh.
11. Ka eleminuar të kafshuarat (ndaj meje).
12. Ka fi lluar të rifusë sërisht objekte në gojë (plastelinën, topin).
13. Është mësuar që të mbajë pa problem një kordhel që i lidh fl okët në kokë.
14. Qëndron ulur në karrige në pjesën më të madhe të kohës.
15. Merr komandat e ndryshme që i jepen.
16. Të përqafon dhe të shtrëngon fort kur nuk dëshiron të punojë dhe sapo të sheh se 
bëheshgati për të zhvilluar ushtrimin të rikap sërisht përqafe dhe të buzëqesh.
17. Kryen korrektësisht ushtrimin me shkrepse dhe plastelinë.
Analiza e të dhënave
Duke u nisur nga rasti i cili u paraqit edhe më lart, bazuar në një plan në të cilin 
viheshin në plan të parë nevojat e fëmĳ ës, në një periudhëë ndërhyrje prej 6 muajsh, 
me kohë terapie prej një ore çdo ditë, janë vënë re ndryshime të cilat përfshĳ në 
aspektin social, komunikues dhe psikologjik.
Pas terapive është vënë re një përmirësim përsa i përket aspektit social, Enia ka fi lluar të 
ndërveprojë dhe të lujaë roza-rozina edhe me fëmjiët e tjerë dhe jo vetëm me terapisten.
Ajo gjithashtu ka vendosur dhe rritur konaktin me sy. Sa herë që ka ushtrime të ndryshme 
për të zhvilluar ajo të sheh në sy dhe ndjek instruksionet. Në këtë ka ndihmuar ilustrimi 
i vazhdueshëm i librave dhe fi gurave të  ndryshme por gjithashtu edhe zhvillimi i 
lojrave me lodrat e saj të preferuara siç janë litari dhe peshku të cilin ajo e donte shumë.
Gjithashtu ajo fi lloi të mësoi mënyra të reja për të arritur qëllimin, gjë që do të thotë 
zhvillim i fushës konjitive dhe më veçnërisht funksionit ekzekutues (edhe pse jo i 
mirfi lltë). Për të arritur qëllimet e saj ajo fi lloi të manipulojë nëpërmjet përqafi meve, 
puthjeve dhe përkëdheljeve.
Gjithashtu fi lloi të puthë në faqe, gjë që nuk e kishtë bërë para fi llimit të terapisë, por 
këtë gjë e kryente nëpërmjet të kërkuarit nga ana e personave të tjerë.
Në këtë formë terapia e vazhdueshme dhe e qëndrueshme në kohë jep rezultate 
positive të cilat ndihmojnë në përmirësimin e sferës psiko-sociale të fëmĳ ëve me 
autizëm, si dhe në reduktimin e stereotipive sjellore duke çuar në strukturim të tyre.

Diskutime dhe Konkluzione

Për të parë më mirë efektet e trajtimit psiko-social tek fëmĳ ët me autizëm është e 
nevojshme një periudhë më e gjatë vëzhgimi dhe hulumtimi nga ana ime.
Për të ruajtur objektivitetin e këtĳ  studimi iu referova një rasti të trajtuar nga një 
terapiste e cila merret me fushën zhvillimore të fëmĳ ëve.
Literaturat e ndryshme japin direktivat për kuptimin e lojrave të përdorura 
në trajtimin e fëmĳ ëve me autizëm. Një theks i rëndësishëm i vihet 
limiteve të tyre, të cilat janë të domosdoshme tek fëmĳ ët me autizëm 
duke qenë se ata kanë një defi çencë në kuptimin siç duhet të botës sociale.
Sa i takon pyetjes së parë të studimit u arrit në konkluzinin se: Terapia me në fokus 
lojën ndihmon në organizimin dhe strukturimin e sjelljes së fëmĳ ëve me autizëm.
Gjithashtu, në lidhje me pyetjen e dytë, është e rëndësishme që këta fëmĳ ë të trajtohen 
dhe që trajtimi i tyre të jetë i vazhdueshëm në kohë, pa shkëputje, pasi rezultati i 
një trajtimi të vazhdueshëm dhe të qëndrueshëm në kohë, ndihmon në progresin e 
fëmĳ ëve me autizëm.
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Një variabël i pastudiuar në këtë studim , është edhe bashkëpunimi midis prindit-
fëmĳ ës-terapistit, pra roli që luan prindi në terapinë e fëmĳ ës me autizëm.
Variabla ndërhyrës, mbeten komuniteti i fëmĳ ëve të tjerë, gjatë vëzhgimit.
Gjithashtu do të ishte e nevojshme edhe përfshirja e një kampioni më të madh nga 
rastet e përfshira në studim.
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Mësuesi dhe mësimdhënia

Etleva Janko

Mesimdhenia, lindja dhe zhvillimi i saj
a) Ç’është mësimdhenia? 
Mesimdhenia eshte komunikim mes palesh, ndertohet per qellime te caktuara. Te 
mesuarit eshte i lidhur me edukimin dhe realizohet krahas shkolles, edhe nga nje 
sere faktoresh e mjetesh te tjere, qe shoqeria ka ne dispozicion. Lidhur me keto 
qellime perpunohet nje permbajtje e caktuar (e shprehur ne plane, programe, tekste), 
qe realizohet mes dy palesh: mesues – nxenes, ne kushte te caktuara dhe per te 
perdoren mjete e burime te ndryshme eshte veprimtari e planifi kuar me qellime dhe 
objektiva te qarta. 
Mësimdhënia është e lidhur me të nxënit, është veprimtari, kur mësuesi bashkëvepron 
me nje ose më shumë nxenes, eshte nje proces paraveprues, bashkëveprues ose 
pasveprues. Eshte nje veprimatari e planifi kuar, ku perfshihen kompetencat, 
permbajtja, zgjedhja e metodave, mjetet vleresimi, gjithashtu eshte nje veprimtari 
inelektuale dhe emocionale.                                                                                                                                                                                                
Ne kushtet e sotme te zhvillimit koncepti per mesuesin, per mesimin dhe per shkollen 
ka ndryshuar shume. Burimet e informacionit jane te shumta, libri, televizori, radioja, 
kinemaja gazetat e revistat, marredheniet mes njerezve etj. Keto bejne te mundur qe 
nxenesi te gjendet para nje deti me ndikime te shumanshme, ne te cilin duhet te 
orientohet drejt dhe te dĳ e te zgjedhe cfare eshte e dobishme dhe e nevojshme per te. 
Natyrisht, tani mesuesi, mesimi dhe shkolla luajne rolin e vet te pazevendesueshem, 
por nuk mund te jene burimi i vetem i informacionit si dikur. 
Në keto rrethana ka ndryshuar edhe detyra themelore e mesuesit, i cili duhet ta 
vendose veten ne nje raport te ri me nxenesin dhe me informacionin marramendes, 
qe vershon nga te gjitha drejtimet dhe me shkalle te larte intensiteti. Sot mesuesi 
eshte drejtues dhe organizator i mesimit, qe t’i udheheqe nxenesit per te kerkuar dhe 
perzgjedhur ne menyre te pavarur informacionin dhe me ndihmen e tĳ  nxenesi te 
zgjidhe problemet qe i dalin gjate punes mesimore dhe edukative.
Mësuesi eshte ai qe pershtat interesat dhe nevojat e nxenesve me synimet e 
mesimdhenies, natyrisht ketu nuk perjashtohet qe ai eshte nxitesi apo burimi i 
diturise. Mesuesi nderton veprimtarine mesimore me nxenesit, duke synuar qe te 
krĳ oje tek ata njohuri, shprehi, pervoje dhe vlere.        
Procesi i mesimdhenies eshte nje nga faktoret me te rendesishem dhe me ndikues ne 
realizimin e qellimeve te te nxenit. Mesimdhenia i ndihmon nxenesit te nxene. Nisur 
nga kjo disa e cilesojne mesimdhenien si nje proces, si nje veprim ose veprimtari 
nderpersonale, ku mesuesi bashkevepron me nje ose me shume nxenes dhe ndikon 
tek ata, por qe nenkupton edhe ndikimin e nxenesve te mesuesi. Ne kuptimin e gjere, 
mesimdhenia eshte drejtimi nga mesuesi i situates mesimore dhe te te nxenit, i cili 
perfshin:
 Procesin paraveprues te marrjes se vendimeve per planifi kimin, skicimin 

dhe pergatitjen e materialeve, per te mesuarit dhe te nxenit, per diagnostikimin 
e nevojave te nxenesit, per krĳ imin e mjedisit mesimor, per shfrytezimin e kohes 
mesimore. 
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 Procesin bashkeveprues, bashkepunimin e drejteperdrejte mesues – nxenes, 
perdorimin e formave, metodave dhe mjeteve te mesimdhenies.
 Fazën pasvepruese, qe permbledh vleresimin, vetevleresimin, caktimin e 

procedurave per te vleresuar te nxenit, per te vene nota, per te vleresuar programin 
mesimor, per te vleresuar materialet mesimore. 
Mesimdhenia kalon ne disa etapa:
 Percaktimi i kompetencave mesimore
 Zgjedhja e permbajtjes
 Zgjedhja e metodave dhe e procedurave te pershtatshme mesimore
 Te dhenit mesim
 Matja dhe vleresimi i arritjeve

Pra, mësimdhënia shenon veprimtarine e mesuesit. Ajo eshte teresia e strategjive, 
taktikave dhe procedurave pedakogjike qe perdor mesuesi per te mesuar nxenesit, 
eshte proces i qellimshem.
Mesimdhenia eshte gjithashtu  nje proces i planifi kuar. Kjo do te thote se mesimdhenia 
nuk ndodh rastesisht, po eshte rezultat e nje programimi dhe studimi te kujdesshem. 
Mesimdhenia eshte nje kompleks marredheniesh: ndermjet mesuesit dhe nxenesve, 
ndermjet vete nxenesve, ndermjet mesuesve, nxenesve dhe prinderve te tyre, ndermjet 
nxenesve dhe administrates se shkolles. Ajo kerkon nje kompleks mjeshterish, 
aft esish dhe sjelljesh te mesuesit. Disa pohojne se mesimdhenia bazohet ne njohurite 
e mesuesit per te planifi kuar dhe zhvilluar mesimin, ne njohurite rreth permbajtjes 
qe do t’u mesohet nxenesve. Shume te tjere mendojne se ne punen e mesuesit duhet 
te kete edhe aft esi, te cilat jane ne natyren e tĳ ,  pra qe nuk mund te fi tohen por jane 
te lindura. Jo rralle ekziston mendimi se ne punen e mesuesit eshte e rendesishme 
vetem njohja dhe kompetenca shkencore, duke zbehur ne nje fare menyre rolin dhe 
vlerat e pergatitjes psiko- pedagogjike te mesuesit. Te tjeret duke mbeshtetur kete ide 
shkojne me tej dhe theksojne se mesuesi i ri imiton mesuesit e tĳ  dhe ne kete menyre 
ai ecen ne rrugen e kualifi kimit profesional. Qe mesuesi te jete sa me i sukseshem, ai 
duhet te kete: 
 Njohuri te thella dhe te gjera per lenden qe do te jape.
 Njohuri te mira per psikologjine e nxenesve.
 Njohuri pedagogjike.

Mësimdhënia nuk eshte vetem nje veprimtari intelektuale dhe praktike, por edhe 
morale. Ajo perfshin perkujdesjen per brezin e ri, duke e pergatitur ate te behet 
pjese e denje e nje shoqerie te ardhme. Mesimdhenia efektive vjen edhe si rezultat 
i emocioneve pozitive. Nje mesues i mire mundohet te kuptoje ndenjat, deshirat, 
mendimet e brendshme te nxenesve. Studimet e fundit kane nxjerre ne pah se:
 Mesimdhenia eshte nje praktike emocionale.
 Mesimdhenia perfshin te kuptuarit emocional.
 Mesimdhenia eshte nje forme e punes emocionale
 Mesimdhenia eshte art dhe shkence

Gjate procesit mesimor mesuesi kerkon te jape nje mesazh, kerkon te transmetoje 
nje koncept. Ne kete rast nuk operon vetem me goje, ai krahaz zerit, ne formulimin 
e fj aleve ne ligjerate ve ne levizje te gjithe mimiken e tĳ , komunikon permes gjesteve.  
Shtrirja e zerit dhe intocioni ndryshon e merr variacione ne harmoni dhe mendimin 
qe don te shprehe. Por edhe veshtrimi, ai qe quhet “komunimi sy me sy me nxenesit” 
dhe jo vetem me njërin, por me te gjithe njekohesisht, ne disa rrethana të ligjërimit 
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është parësor. 
Ne kete rast, mesimdhenia eshte art i komunikimit. Patjeter, mesuesi ka nje pamje 
apo rol te aktorit artist. Ne punen mesimore mesuesi eshte i perqendruar krejtesisht 
per te hetuar gjendjen reale te nxenesve, ai duhet te jete i perqendruar plotesisht 
per te kapur reagimet me te dobeta te nxenesve, te kenaqesise apo te pakenaqesise, 
te punes apo te lodhjes, te interesit apo te amsullise. E ne kete rast, aft esia per te 
depertuar ne gjendjen e klases dhe per te reaguar menjehere per t’iu pershtatur 
ndryshimeve te menjehershme eshte vetem nje art i perceptimit, qe asnje shkolle 
nuk mund t’ia mesoje. 
Mesuesi duhet te jete artist edhe per te krĳ uar situata bashkeveprimi, me synimin qe 
klasa te vrapoje normalisht. Ne veprimtarine mesimore, jo gjithcka shkon mire dhe 
sipas parashikimeve. Mesuesi duhet te vleresoje punen e vet, te perzgjedhe dhe te 
thelloje te miren e te shmange e te permiresoje te metat.  Nuk ka te meta por mesuesi 
duhet te kete burrerine qe ti njohe, t’i shmange e te permiresoje te metat e veta dhe 
te nxenesve. Dhe kjo eshte nje art me vete.
Mësimdhenia është shkencë.
Per te argumentuar kete po sjell disa argumente:
 Ne mesuesit duhet te percaktojme qarte, synimet, kompetencat e punes me 

nxenesit. Kjo do te thote qe mesuesi te percaktoje qarte dhe saktesisht se cfare do 
te kerkoje prej nxenesve dhe ku do te arrĳ e ne punen e tĳ  mesimore dhe edukative. 
Kjo lidhet me formimin shkencor dhe pedagogjik të tĳ ; 
 Per arritjen e synimve mesuesi duhet te praktikoje ne menyre logjike te gjitha 

hallkat e punes me nxenesit;
 Mesuesi , ne baze te formimit te tĳ  pedagogjik, do te mendoje mire per te gjithe 

permbajtjen e temes mesimore, qe do te trajtoje me nxenesit, por edhe si do ta 
realizoje ate qe pervetesohet nga nxenesit dhe si zbatohet ne menyre krĳ uese ne 
praktike. 
 Ne marrdheniet me nxenesit mesuesi duhet te grumbulloje te dhena, qe te vendose 

saktesisht se cilat ane te sjelljes  se nxenesve do te vrojtoje se dhe me cfare mjetesh 
do ta vleresoje ate
 Kohe pas kohe mesuesi duhet te vleresoje dhe te interpretoje te dhenat qe ka 

nxjerre per nxenesit.
 Kjo do te thote qe  mesuesi  duhet te gjykoje nese sjelljet e nxenesve dhe rezultatet 

e tyre jane  ne perputhje me objektivat.
 Mesuesi duhet te ndjeke metodat shkecore ne mesimdhenie dhe duke u perpjekur 

qe te njohin rezultatet  e veprimtarise  se tyre ne kete rast jane mjeshtra te shkences.
 Veprimtaria mesimore eshte nje zanat qe duhet pervetesuar, eshte nje shkence.
 Mesuesi eshte edhe artist eshe mjeshter.

b) Pesë karakteristika kryesore qe ndikojne ne mesimdhenien produktive 
Pese karakteristikat kryesore jane:
 Qartesia ne mesimdhenie;
 Llojshmeria ne mesimdhenie;
 Orientimi ne mesimdhenie;
 Perfshirja ne procesin e te nxenit;
 Shkalla e suksesit te nxenesve.
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Qartësia në mësimdhënie
Kjo karakteristike kryesore ka te beje me qartesine e paraqitjes se mesimit ne klase, e 
treguar permes karakteristikave te meposhtme te mesuesit te sukseshem. 
Ata: 
 I paraqesin dhe i bejne çeshtjet mesimore te kuptueshme;
 Pershkruajne dhe u shpjegojme qarte konceptet nxenesve dhe jene ne gjendie te 

ndjekin nje linje te rregullt, hap pas hapi; 
 Te folurit e tyre eshte i qarte, i pranueshem per nxenesit dhe i cliruar nga fj alet e 

panevojshme e t pakuptimta.
Sjelljet e mesuesit varen, ne menyre te konsinderueshme, nga qartesia. Jo te gjithe 
mesuesit jane ne gjendje te komunikojne qarte dhe drejtperdrejte me nxenesit e tyre, 
pa shmangur medyshjet, kapercimin pertej nivelit te te kuptuarit te nxenesve etj.
Qartesia eshte nje sjellje komplekse e mesuesit dhe eshte e lidhur me te ashtequajturat 
sjellje kognjitive, si organizimi i permbajtjes, familjarizimit me permbajtjen dhe 
menyrat e mesimdhenies (nese do te perdoret diskutimi, pyetjet apo puna ne grue 
etj.). Por te dyja,qartesia kognjitive dhe ajo gojore e paraqitjes, ndryshojne shume nga 
nje mesues tek nje tjeter.
Llojshmëria ne mesimdhenie
Kjo sjellje kryesore ka te beje me llojshmerine apo menyren e dhenies se mesimit . 
Nje  nga menyrat me te efekshme te krĳ imit te llojshmerise ne mesimdhenies eshte 
te pyeterit. Ne mesim mund te behen pyetje te shumta dhe kur ato integrohen 
natyrueshem, krĳ ojne nje variacion te kendshme dhe te kuptimshem. Keshtu, 
mesuesit e sukseshem e kane te nevojshme te zoterojne artin e te pyeturit, procesin 
konvergjente dhe divergjente.
Nje tjeter aspekt i llojshmerise ne mesimdhenie, ndoshta edhe me i rendesishem 
eshte perderimi i materialeve per te nxenit, pajisjeve, vendosja e  perpunimeve te 
nxenesve  ne mure apo raft e, perdorimi i mire dhe me kujdes i hapesires ne klase. 
Mjedisi fi zik dhe pamja e klases ndihmojne ne llojshmerine e mesimdhenies. Kjo 
ndikon, me pas, ne rezultatet e nxenesve, perfshirjen e tyre ne procesin e te nxenit etj.

Orientimi ne detyre
Orientimi ne detyre eshte nje element tjeter kryesor qe ka te beje shume me kohen 
qe i kushtojne mesuesit detyres per mesimdhenien e temes apo te ceshtjeve te reja 
te mesimit. Sa me shume kohe t’i kushtohet detyres per mesimdhenien e nje teme te 
caktuar, aq me shume mundesi do te kete nxenesi per te nxene. Disa pyetje te lidhura 
me orientimin e detyres jane: 
 Sa kohe me duhet per perdorimin e metodave per dhenien e mesimit te ri, si 

psh.,shpjegimi, pyetjet, ushtrimi i nxenesve ne pune, per te menduar ne menyre 
kritike dhe te pavarur etj .     
 Sa kohe me duhet per te organizuar nxenesit qe te jene te gatshem per te nxene? 
 Sa kohe me duhet per te vleresuar punen e nxenesve, per te pare shkallen e te 

nxenit?
Keto pyetje jane te lidhura me materialin qe paraqitet, mesohet dhe vleresohet,dhe 
po ashtu, edhe te lidhura  me kohen tjeter te nevojshme per ceshtje proceduriale dhe 
organizative. Te gjithe mesuesit duhet t’i pergatisin nxenesit per te nxene dhe per me 
teper, ne nje menyre tjeter te tille, qe ky proces t’u jape kenaqesi.
Perfshirja e suksesit  te nxenesve
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Te perfshish nxenesit ne procesin e te nxenit eshte sjellja kryesore qe ka te beje me 
kohen qe i kushtohet te nxenit te mesimit. Kjo eshte e lidhur ne menyre te drejtperdrejte 
me rezultatin e nxenesit. Gjithashtiu kjo eshte e lidhur edhe me karakteristiken e 
mesiperme, orientimin ne detyte. Orientimi ne detyre i mesuesit i siguron nxenesit 
mundesi te medha  per te nxene materialin per te cilin, me pas, ai do te vleresohet.
Shkalla e suksesit te nxenesve 
Shkalla e suksesit e nxenesve ka te beje me shkallen e te kuptuarit te  detyrave  me 
saktesine e plotesimit te detyrave, ushtrimeve, testeve.
Ka tre nivele te suksesit te nxenesve. 
 Sukses i plote: Nxenesi kupton detyren dhe mjaft  rralle, ben gabime qe vĳ ne nga 

pakujdesia. 
 Sukses i pjesshem: Nxenesi kupton, ne menyra te pjesshme, por ben disa gabime 

te renda.
 Sukses i ulet: Nxenesi nuk e kupton fare detyren.

Studimet dhe pervoja kane treguar se orientimi ne detyre dhe shkalla e perfshirjes 
se nxenesit jane te lidhura ngushtesisht me shkallen e suksesit te nxenesit. Por, 
kerkimet e viteve te fundit kane shtrire edhe me tej ndikimin e ketyre faktoreve tek  
mesimdhenia, per shprehite e te menduarit te nxenesve.
Pervoja ka treguar se shume mesues nuk i kushtojne kohen e duhur te nxenit, cka 
eshte thelbesore per arritjen e qellimeve te zhvillimit te shprehive te zgjidhjes se 
problemit dhe mendimit kritik.Eshte e rendesishme qe mesueit te planifi kojne dhe 
organizojne mesimin, i cili i kapercen kufi jte e suksesit te pjesshem te nxenesve drejt 
suksesit te plote dhe e nxit nxenesin te shkoje pertej informacioneve te dhena
c) Mësimdhënia postmoderne
Bota ne te cilen nxenesit  do te punojne ka fusha te ndryshme te aktivitetit dhe 
kerkon kompetenca te larmishme per realitetet e reja. Kjo eshte mjaft  e komplikuar 
dhe bazat e para asimilohen me ndihmen e mesuesve, cka e ben teper te rendesishem 
rolin e tyre. Programet e reja te cilat synojne integrim jane te ndertuara me qellimin 
e  realizimit e disa objektivave. Ato duan te drejtojne vemendjen e nxenesve per te 
kuptuar tema dhe probleme te ndryshme te se sotmes dhe te se ardhmes. Ne kete 
menyre kerkohet qe nxenesit te ndjekin nje te mesuar te orientuar, me kerkesa te cilat 
e bejne ate  kreativ, te pershtatshem, te pavarur ne mendimet e tĳ  dhe qe te jete i zoti 
te zgjidhe probleme ne nje kontekst global. 
Ndjekja e ketyre programeve bashkekohore do te  mundesoje perballjen e nxenesve 
me sfi dat e se ardhmes. Kjo eshte dhe arsyeja kryesore e nxitjes drejt pervetesimit 
te ketyre metodave  efi kase te mesimdhenies ne shkollen tone. Mesuesi duhet te 
perdore nje larmi metodash per t`iu pergjigjur nevojave te vecanta te nxenesve. 
Mesuesi duhet te njohe, por edhe te pershtase strategjite e mesimdhenies per t`iu 
pergjigjur nevojave te nxenesve ne cdo klase. 
Pra, nje rol mjat te rendesishem luan mesuesi, prandaj duke bere nje krahasim 
ndermjet mesimdhenies moderne dhe postmoderne, realizohet sensibilizimi 
perfundimtar i te gjithe kolektivit per pjesemarrjen e tyre ne kete trajnim me interesa 
te shumefshita (te mesuesve, te nxenesve dhe prinderve). Pas kesaj, planifi kohet 
trajnimi i mesuesve ne te cilen realizohet pershkrimi i teknikave dhe metodave te 
ndryshme bashkekohore te zhvillimit te srategjive te mesimdhenies, te nxenet ne 
klase dhe arritjet ne rast realizimi. Nje nder objektivat e metodave te mesimdhenies 
duhet te inkurajojne nxenesit qe te pyesin dhe te bejne lidhje me informacionin qe 
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marrin. 
Nxenesit mesojne kur ata jane te inkurajuar dhe kurioze rreth botes se tyre. Mesuesi, 
duhet nderkohe, te ndihmoje nxenesit per te pyetur dhe per te kerkuar pergjigje 
sa me te ndryshme. Te nxenit refl ektiv tek nxenesit fi lluan atehere kur ai fi llon te 
pyese. Nxenesit duhet te ndihmohem per te pare lidhjet dhe idete qe vĳ ne ne fusha te 
ndyshme te programeve te tyre, ide qe lidhen me familjen, shoket e tyre, komunitetin, 
mjedisin dhe shoqerine.  Gjithashtu eshte e rendesishme qe mesimdhenia t’i 
adresohet nje hapesire te gjere njohurish, shprehish dhe vlerash, me nje ngarkese 
te pershtatshme per nxenes te niveleve te ndryshme. Te mesuarit ndertohet duke u 
bazuar ne njohurite, shprehite, dhe vlerat qe ofron nje kurrikul i caktuar.  Mesuesit 
duhet, nderkohe, te vazhdojne te marrin dhe llogarisin llojshmerine e njohurive 
baze, aft esive dhe vlerave qe femĳ et sjellin nga mjedise te ndryshme, ne shkolle.  
Rrjedhimisht nxenesi behet me aktiv ne ate qe perfaqeson. 
Mesuesi duhet gjithashtu te njohe sjelljen e nxenesve dhe t’i zhvilloje ato me tej duke 
i vendosur nxenesit ne nje mjedis konfi dencial, ku ata te zhvillojne dhe te ndikojne 
ne menyre positive mbi njeri- tjetrin. Mesuesi duhet te njohe aft esi dhe prirje te 
vecanta dhe te inkurajoje nxenesit, te vleresojne pikepamjet e njeri – tjetrit per tema 
te ndryshme. Ka nxenes te ndryshem, me aft esi te ndryshme te mesuari, me interesa 
te ndryshme, dhe me stile te ndryshme te nxeni.
 Nderkohe nje klase e organizuar, me ne qender nxenesin, i jep me shume hapesire 
mesuesit ne organizimin e mesimdhenies ne grupe te vogla, ne pune individuale, 
ne aktivitete te tjera interesante, te larmishme, terheqese te cilat duhet te jene pjese 
e zhvillimit profesional te mesuesit. Eksperiencat e punes ne grup eshte nga me te 
suksesshmet kur nxenesit permes tyre kane perfi time intelektuale dhe sociale. Ne 
grupe te vogla nxenesit duhet te refl ektojne aft esi dhe mundesi per te zhvilluar 
aft esine e te nxenit te tyre dhe aktivitetit te tyre. 
E gjithe mesimdhenia duhet  te jete e bazuar ne nje veshtrim te jetes si  nje teresi te 
integruar, ne te cilen njerezit, ngjarjet, gjerat, proceset dhe idete jane ne marrredhenie 
te vazhdueshme midis tyre. Perdorimi i teknikane dhe strategjive te zhvillimit te 
mendimit kritik per leximin – shkrimin jane nje mundesi dhe pasuri e gjere ku mund 
te mbeshtetet mesuesi. 
Mesimdhenia duhet te vendoset ne kontekstin qe lidh punen e shkolles me jeten e 
perditshme, sepse te mesuarit perfshin jo vetem zhvillimin e njohurive, por edhe 
perdorimin e konteksteve te te kuptuarit, mesimdhenia duhet ta vendose nxenesin 
ne kontekstin real jetesor, ku ai te aplikoje dĳ et e tĳ  ne situata sfi dash. Eksperiencat e 
te nxenit qe kontribuojne ne arritjet e rezultatet e kurrikulit baze duhet te vendosen 
ne nje kontekst te larmishem qe te perfshĳ e shtepine, shkollen,vendet e punes dhe 
komunitetin. 
“Ne jetojme ne nje jete qe ndryshon” shkruan Fullan. Kjo eshte nje bote ne te cilen 
ndryshimi eshte nje udhetim ku pikembërritja eshte e panjohur, ku problemet jane 
miqte tane, ku kerkimi i ndihmes eshte shenje e forces, ku nismat e njekohshme 
nga lart -poshte dhe poshte – lart perzihen me njera – tjetren, ku kolektiviteti dhe 
individualizmi bashkejetojne ne nje tension produktiv. Vetem njerezit qe zoterojne 
njohurite mund te realizojne nje ndryshim te efektshem. Pra, ndyshimi i vertete, 
qoft e ky i deshiruar ose jo, perfaqeson nje pervoje serioze vetjake dhe kolektive 
te suksesshem, ai mund  te sjelle nje ndjenje zoterimi, arritjeje dhe zhvillimi 
professional, qe karakterizohet nga paqartesia dhe pasiguria dhe nese ndryshimi 
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eshte i efektshem. 
Termi cilesi ne arsim eshte e lidhur ngushtesisht me modelet bashkekohore 
apo metoda e teknika te ndryshme qe perdorin mesuesit gjate procesit te 
mesimdhenies,per arritjen e objektivave mesimore. Per kete arsye, sot ne bote jane 
ndermarre studime te shumta ne fushen e arsimit qe tregojne se perfshirja aktive ne 
procesin e te nxenit, ndihmon ne fi ksimin e materialeve te ndryshme por edhe per 
nje te kuptuar me te thelle e me te sakte te njohurive, si dhe ne perdorimin aktiv te 
tyre. Literature bashkekohore na vjen ne ndihme duke na paraqitur kater familje te 
medha modelesh, ku secila prej tyre eshte projektuar per te realizuar objektiva te 
qarta ne lidhje me shprehitë bazë të shoqërisë së dĳ es. 
Mësimdhenia dhe te nxenit efektiv kerkojne perdorimin e metodave te pershtatshme 
pedagogjike dhe metodologjike. Per te mbushur kerkesat e brezave te sotem duhen 
vene ne dispozicion mjedise te pershtatshme mesimore por edhe teknologjike. 
Mesimdhenies tradicionale “me shkumes ne dore” i ka shkuar koha. Me kete nuk 
dua te mohoj meritat dhe avantazhet e kesaj metode ne situate te vecanta por do 
te doja te theksoja rendesine e madhe qe ka per cdo mesimdhenes, inkurajimi i te 
nxenit pjesemares.
Mesimdhenia  me ne qender nxenesin, si nje qasje ku mesuesi eshte lehtesues 
dhe orientues i procesit te te nxenit kundrejt mesimdhenies  ku mesuesi ushtron 
kontroll ne cdo drejtim per arritjen e kompetencave mesimore. Keshtu u perpunua 
mesimdhenia me ne qender nxenesin, e cila ne qender vendos individin, nevojat e 
tĳ , perzgjedhjen e kompetencave ne pershtatje me te , gjithashtu edhe identifi kimin 
e burimeve, perzgjedhjen e strategjive te te nxenit dhe vleresimit. 
Njohurite, shprehite, aft esite dhe qendrimet e vlerat ecin hap pas hapi me njera-
tjetren. Sigurisht qe njohuria perben bazen rreth te mendurit p.sh sa me shume fakte 
te dine nxenesit per historine e popullit te tyre aq me shume do te jene ne gjendje te 
kuptojne kontekstet kohore bazuar ne analize, interpretimin e fakteve, identifi kimin 
e shkakut dhe pasojes. Sa me te zhvilluar t’i kene  nxenesit shprehite e punes se 
pavarur dhe ato te perpunimit te informacionit aq me ne gjendje do te jene te bejne 
shkrime ku te shprehin pikepamjet dhe qendrimet e tyre pse jo edhe kritike per 
historiane te ndryshem qe kane kontribuar ne shkrimin e histories se popullit tone. 
“Qellimi kryesor i arsimimit eshte te krĳ oje njerez qe jane te aft e te bejne gjera te 
reja dhe te formoje mendje kritike qe te mund te verifi kojne dhe jo te pranojne cdo 
gje qe ju jepet”. Zhivillimi i te menduarit kritik te nxenesit duhet te perbeje shtyllen 
kurrizore te te gjithe kurrikules. Bashkesia e vendeve ku duam te integrohemi quhet 
ndryshe shoqeri e dĳ es. Shoqeria e bazuar ne dĳ en eshte nje koncept per realizimin 
e te cilit nje rol kyc luan mesuesi dhe mesimdhenia.
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Abstrakt

Në shek. XVI në fushën e arteve fi gurative vazhdoi të zotëronte në Shqipëri ikonografi a, që 
shënoi atëherë kulmin e saj. Në këtë periudhë u realizuan mjaft  vepra pikture të kishave dhe 
ikona, të cilat sot janë nga kryeveprat e kësaj fushe.
Shek. XVI është në artet fi gurative shekulli i Onufrit (Onufër Neokastritit), mjeshtrit më 
të madh të ikonografi së shqiptare, i cili krĳ oi stilin e tĳ  dhe ishte i pari që bëri kthesën në 
pikturën postbizantine në Shqipëri. Historianët i atribuojnë vitin 1500 si vit të lindjes dhe atë 
të vdekjes vitin 1578. 
Onufri ka ushtruar veprimtarinë e tĳ  kryesisht në kështjellën e Beratit, ku ka bërë afresket e 
kishës së Shën Todrit, gjithsej 13 afreske. Sipas mbishkrimit të datës 23 korrik 1547 realizoi 31 
afreske në kishën e Apostujve në Kostur (sot Greqi). Më 1554 bëri afresket në kishën e Shën 
Marisë, në zonën e Shpatit (Elbasan), të Shën e Premtes në Valsh (Elbasan), në kishën e Shën 
Kollit në Shelcan, si dhe në kishën e shpërfytyrimit në Zërzë të Përlepit (sot Maqedoni) më 
1535. Në Berat realizoi ikonat e famshme të ikonostasit të kishës së Evangjelizmos (në Kala), 
të cilat janë kryeveprat e këtĳ  mjeshtri. Këto vepra janë të përkryera nga mjeshtëria e lartë në 
realizimin e fi gurave, nga pasuria e ngjyrave, pikturimi i veshjeve dhe i ndërtesave me shumë 
nuanca ngjyrash dhe portrete psikologjike. Figurat e tĳ  shquhen për origjinalitetin e tyre. 
Ikonografi a e Onufrit paraqitet harmonike përsa u përket ngjyrave, shquhet nga një formë e 
përkryer e realizimit të imazhit. Ai krĳ on një raport koloristik në ikona me mbizotërim të ngjyrës 
së kuqe, që e përdor në një mënyrë mjaft  mjeshtërore dhe tërheqëse, duke e organizuar atë në 
praninë e jeshiles në smerald, drejt një uniteti tekniko-artistik të paarritshëm nga ikonografët e tjerë. 

Zhvillim

Ikonografi a e realizuar nga Onufri mbetet një nga veprat më të arrira të pikturës 
ikonografi ke bizantine të realizuar në territorin shqiptar. Në këto ikona vërehet 
mbështetja në traditën e vjetër bizantine, por edhe ndikimi i artit të Venedikut, si 
edhe tradita e pasur e piktorëve vendës të shek. XIII-XIV. Rol të veçantë në formimin e 
Onufrit luajti qyteti i Beratit me kulturën shekullore, me qendrat e njohura të antikitetit 
pranë Apolonisë dhe Ballshit, si dhe me artin e pikturës murale të shek. XIII-XIV
Shek. XVI i takon edhe artisti tjetër ikonograf Nikolla (i biri i Onufrit). Ai vazhdoi 
në krĳ imtarinë e tĳ  ikonografi në e Onufrit, duke lënë mjaft  afreske dhe ikona që 
dëshmojnë për një cilësi të lartë profesionale. Ka pikturuar në kishën e Vllahernës 
në kështjellën e Beratit, në Kurjan të Fierit e në Dhërmi. Vepra të Nikollës ndodhen 
dhe në Arbanas të Bullgarisë. Në krĳ imtarinë ikonografi ke të Nikollës ndihet 
mjaft  vazhdimësia tipologjike e ikonografi së së Onufrit. Afresket e kishës së Shën 
Mërisë Vllaherne në Berat, të realizuara në vitin 1578, dhe në kishën e Shën Kollit 
në Kurjan të Fierit, së bashku me piktor Joanin si dhe ikonat që trashëgohen prej 
tĳ , përfaqësojnë vlera të shquara artistike në pasurinë tonë ikonografi ke kombëtare. 
Onufri, së bashku me nxënësit e tĳ , Nikolla (i biri) dhe Onufër Qiprioti, përbënin 
elitën e artistëve më të shquar të ikonografëve të asaj kohe. Së bashku konverguan në 
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një hapësirë të përbashkët artistike. Themeluan një traditë të qartë për pasardhësit e 
tyre. Krahas tipareve që çuan më tej dhe pasuruan ornamentikën, krĳ uan njëkohësisht 
variante dhe subjekte të reja, zgjedhje kompozicionale të traditës bizantine, duke i 
dhënë ikonografi së vendase një tipar të ri e mbi të gjitha themeluan shkollën e Beratit 
(të pikturës) ose e Onufrit, e cila u refl ektua në ikonografi në artistike të ikonografëve 
deri në shek. XIX.
Një tjetër piktor ikonograf, i cili punoi pranë ateliesë së Onufrit të madh, është dhe 
Onufër Qiprioti. Më 1571, kur Qipro pushtohet nga turqit, shumë piktorë ikonografë 
u larguan nga vendi i tyre duke emigruar në disa vende të Ballkanit si dhe në 
Venedik. Një ndër ta është dhe Joani i Qipros ose Onufër Qiprioti i cili më 1591 
realizoi afresket në kishën e Shën Kollit në kalanë e Beratit. Viti 1591 është viti ku ne 
marrim sinjalet e para të ushtrimit të veprimtarisë artistike të këtĳ  autori. Duke iu 
referuar vitit 1571, vitit të pushtimit të Qipros, mendojmë se Onufër Qiprioti mundet 
të ketë emigruar në Shqipëri në moshën 20 vjeçare duke sjellë me vete infl uencat e 
shkollës së Venedikut, Qipros dhe të Kretës.
Qëndrimi i tĳ  në Berat pranë Onufrit të madh, bëri që ai të konsolidohej plotësisht si 
ikonograf. I vendosur më vonë në rrethinat e Gjirokastrës realizon afresket e kishës 
së Vrahogoranxisë në Gjirokastër më 1622. Nga datimet del se ky ikonograf ushtroi 
krĳ imtarinë e tĳ  në një shtrirje kohore 31-vjeçare. Qiprioti mori shumë nga Onufri. 
Miniaturën e përfi tuar prej tĳ  ai e pasuroi më shumë. Elementi që huazoi më tepër 
prej tĳ  është kaligrafi a e shkrimit, e cila nuk dallohet nga Onufri. Ai mbetet piktori 
i parë deri në shek. XVI që shkruan emrin në ikona. Dha ndihmesë të madhe në 
formimin e shkollës së Beratit si dhe në përhapjen e kësaj shkolle në jug të Shqipërisë. 
Shumë vepra që mbajnë fi rmën e tĳ  radhiten në krĳ imet më të mira të ikonografëve 
shqiptarë dhe formuan një traditë me vlerë, mbi të cilën u mbështetën piktorët e tjerë 
të shek. XVIII, si Konstandin Shpataraku, Konstandin dhe Athanas Zografi , Çetirët, 
Joan Athanasi dhe Konstandin Jeremonaku. Portretet e realizuara prej Qipriotit në 
afreske dhe në ikona, ndryshe nga të tjerët, janë të pikturuara me ngjyra të ngrohta 
me dritë dhe transparencë. Kurse me plastikën e tyre krĳ oi tipat individualë.
Në mesin e shek. XVII, duke fi lluar nga viti 1643 ushtroi krĳ imtarinë ikonografi  
Konstandin Jeremonaku, i cili shfaqet me një miniaturë e stil të veçantë, në 
paraqitjen e fi gurave. Veprat e tĳ  janë ndikuar nga shkolla e Onufrit. Ai e ka ushtruar 
veprimtarinë në zonën e Korçës. Për këtë dëshmojnë ikonat e gjetura në kisha, siç 
janë ato të kishës së Shën Gjon Vladimirit-Elbasan. Rreth këtyre viteve mendohet të 
ketë bërë dhe disa ikona të cilat datojnë në vitin 1711 në kishën e manastirit të Shën 
Naumit (Ohër).
Në shek. XVIII vihet re një gjallërim në jetën ekonomike e kulturore të Shqipërisë, 
që u shoqërua me formimin e një shtrese të pasur shoqërore, e cila çoi përpara 
krĳ imtarinë artistike. Kjo ngritje ekonomike i dha dorë zhvillimit të kulturës e 
arsimit dhe depërtimit të ideve iluministe të botës perëndimore të asaj kohe. Filluan 
të ngriheshin një numër i konsiderueshëm bazilikash të mëdha në Voskopojë, 
Korçë, Fier, Gjirokastër. Ngritja e nivelit të zhvillimit kulturor në Korçë, që lidhej 
edhe me traditat e vjetra, krĳ oi premisa për lindjen e shkollës së Korçës nga artistë 
vendas. Themelues i kësaj shkolle konsiderohet David Selenica, i cili pasohet nga 
Konstandin e Athanas Zografi  dhe të gjithë piktorët e mëvonshëm që dolën nga 
kjo zonë. Davidi njihet si artist i madh në artin kishtar lindor në përgjithësi gjatë 
shek. XVIII. ( Estetika A. Uci, 2000) Kur arti kishtar në Ballkan ishte gati në rënie të 
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plotë Voskopoja e Vithkuqi patën një zhvillim ekonomik e kulturor. Ai shkëputet 
nga krĳ imtaria e piktorëve të kësaj periudhe duke rizgjuar artin e periudhës më të 
shkëlqyer të mbretërimit të paleologëve. Po në kohën e Davidit fi lloi veprimtarinë si 
piktor Konstandin Shpataraku.
David Selenica e ka realizuar ikonografi në e tĳ  në kishën e Shën Kollit në Voskopojë. 
Mendohet se ai është formuar si ikonograf në Malin Athos, dhe ka pikturuar 
narteksin e Kapelës së Virgjëreshës në manastirin Laura e Madhe, si dhe afresket 
e kishës së Shën Prodhonit në Kostur (1727) dhe ato në kishën e Shën Mërisë së 
Madhe në Selanik. Vetëm në kishën e Shën Kollit numërohen rreth dy mĳ ë fi gura të 
pikturuara prej tĳ . 
Më 1722-1726 David Selenica punoi afresket e kishës së Shën Kollit në Voskopojë 
me ndihmën e Konstandinit. Skenat e realizuara në muret e Shën Kollit kanë një 
lirshmëri të fi gurave. Tek ai gjejmë tema të apokalipsit nga historia dhe jeta e 
shenjtorëve. David Selenica shkëputet shumë nga krĳ imtaria e piktorëve të kësaj 
periudhe. Qe i pari që guxoi të cenonte traditën qindravjeçare që ishte në fuqi deri 
në atë kohë dhe nuk ngurroi aspak të fuste elemente të reja që ishin në kundërshtim 
me këtë traditë shekullore e të ngurtë, e cila e kishte bërë, tanimë, punën e saj. Duke 
ruajtur zgjidhjen monumentale ashtu si dhe në ikonografi në e Qipriotit dhe të 
Jeremonakut, Davidi kërkon në artin e tĳ  ta përjashtojë kufi rin e dukshëm që hasim 
në ikonografi në e mëparshme midis personazheve hyjnore dhe atyre tokësore. 
Tipologjia kristiane e imazhit bizantin shfaqet nëpërmjet ikonografi së së Davidit 
më e kapshme dhe më e kuptueshme në sajë të një realizmi, i cili nuk vihej re më 
parë në ikonografi në pasbizantine në Shqipëri. Skenat e pikturuara prej tĳ  fi tojnë 
një sens laik, në ribashkimin dhe në njëjtësimin e njeriut dhe të shenjtit të paraqitur. 
Pavarësisht se temat ruajnë versionin liturgjik kristian, kjo nuk e ka penguar David 
Selenicën, që me mjeshtërinë profesionale të fusë natyrshëm detaje nga jeta reale, 
duke hedhur fi llimet e humanizmit të artit ikonografi k bizantin në vendin tonë. 
Duke u larguar nga rregullat e artit bizantin, por jo nga elementet më të qenësishme 
që përbëjnë temat liturgjike, themelon një krĳ imtari ikonografi ke që sa vjen e çlirohet 
nga dogma, duke sjellë një Rilindje të dukshme në ikonografi në shqiptare. Me sa 
duket, lidhjet e Voskopojës (në kishat e së cilës David Selenica pikturoi), me qendra 
të mëdha mjaft  të zhvilluara dhe iluministe, si Vjena, Budapesti, Lajpcigu, Venediku, 
zgjeruan më shumë mundësitë që arti ikonografi k të ndryshonte edhe nën ndikimin 
e rinovimit të madh që po kalonte arti evropian.
Në kohën e Davidit fi llon veprimtarinë Konstandin Shpataraku me origjinë nga 
Shpati i Elbasanit, vendlindja e Onufrit, i cili realizon më 1744 ikonat e ikonostasit 
të kishës së manastirit të Ardenicës. Në ikonat e tĳ  ka elementë të rinj artistikë 
dhe të frymëzuar nga realiteti i kësaj epoke. Njëra prej veprave të tĳ , është ajo e 
Shën Gjon Vladimirit në ikonostasin e kishës së manastirit të Ardenicës, ku ka 
pikturuar princin shqiptar Karl Topia (1359-1388). Krĳ imet e tĳ  konsiderohen 
si vazhduese të shkollës së Onufrit sidomos në realizimin e miniaturës dhe të 
tipave të portreteve, pa përjashtuar dhe ndikimet e shkollës së Malit Athos.
Shek. XVIII përfaqëson periudhën kur bëhen mjaft  afreske dhe ikona. Në Vithkuq 
pikturohen muret e kishës së Shën Pjetrit, të kishës së Shën Kollit dhe të Shën Mërisë, 
ku skenat marrin një hapësirë më të gjerë në zgjedhjet kompozicionale dhe në 
lirshmërinë e pikturimit. Kjo ndihmohet edhe nga hapësirat e mëdha të krĳ uara nga 
ndërtimi i bazilikave. Piktorët e këtĳ  shekulli ndjekin traditën e shkollës së Korçës 
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e pikërisht atë të David Selenicës. Krĳ imtaria e vëllezërve Konstandin e Athanas 
Zografi  zhvillohet në mesin e shek. XVIII (1720-1764), kur ata realizuan ikonat dhe 
afresket e tyre.  (Histori e Shqiperise, II ASHSH)Krĳ imtaria e tyre si dhe e nipërve 
Terpo dhe Eft imiu shtrihet në zonën e rrethit të Korçës e deri në kishat e Myzeqesë. 
Ajo mbështetet mbi traditën e shkollës së Malit Athos, ku ata studiuan dhe punuan, 
si dhe nën ndikimin e pikturës së Davidit. Më 1720 realizuan afresket e kishës së 
Metropolisë së Korçës, më 1745 ato të manastirit të Ardenicës, hajatin e kishës së Shën 
Kollit ku pikturoi edhe David Selenica më 1750, si dhe mjaft  afreske në Hungari e në 
Malin Athos. Krĳ imtaria e tyre është e pasur edhe në ikona. Karakteristikë e këtyre 
ikonografëve është prirja për t`i veshur shenjtorët me rroba kombëtare. Krĳ uan skena 
të rralla, nga tematika e tyre, në lidhje me Apokalipsin, ku janë paraqitur kafshë 
alegorike dhe një numër i madh fi gurash. Në afresket e manastirit të Ardenicës ata 
pasqyruan edhe kompozitorin e njohur të botës së Bizantit të shek. XII me origjinë 
nga Durrësi, Joan Kukuzeli. 
Në fi llimin e shek. XIX vazhdoi krĳ imtarinë i biri i Konstandinit, i cili punoi 
në kishën e Vodicës afër Beratit (më 1805), në kishën e Shën Premtes në 
Përmet (më 1808), në kishën e Shën Konstandinit në Drenovë afër Korçës, më 
1810. Kurse djali i Athanasit (Zografi t), në këtë periudhë ka realizuar vetëm 
ikona, të cilat dëshmojnë për një rënie të këtĳ  arti kishtar në këtë periudhë.
Në gjysmën e dytë të shek. XVIII dhe gjatë gjysmës së parë të shek. XIX zhvilluan 
veprimtarinë e tyre piktorët e familjes Çetiri nga Grabova. Krĳ imtaria e tyre shtrihet 
kryesisht në krahinën e Myzeqesë, në Vlorë, Berat, Fier e në Lushnjë ku shumë afreske 
dhe ikona mbajnë fi rmën e tyre, si në kishën e Shën Vlashit (Vlorë) më 1792, të Shën Kollit 
(Vanaj – Myzeqe) më 1795, në kishën e Shën Thanasit në Karavasta (më 1797) etj. Lanë një 
krĳ imtari mjaft  të pasur dhe kanë realizuar qindra skena në mure e në ikona. Tematika 
dhe stili i këtyre ikonografëve janë të njëjtë me ato të vëllezërve korçarë Konstandin dhe 
Athanas Zografi , si edhe të Konstandin Shpatarakut (Histori e artit, 2007)
Në shek. XIX, kur arti ikonografi k ishte në rënie, shquhen veprat e piktorit Mihal 
Anagnosti. Veprat e tĳ  konsiderohen si shfaqje të fundit të këtĳ  arti ikonografi k në 
Shqipëri. Ndryshe nga veprat e paraardhësve, krĳ imet e tĳ  shquhen për një stil që 
dallohej nga ai i traditës së Bizantit, duke u afruar më tepër me ato të Rilindjes italiane. 
Megjithatë portretet e tĳ  ngjasojnë më tepër me portrete orientale. Veprat e tĳ  (ikonat), 
i bëri kryesisht për ikonostasin e kishës së Katedrales në Elbasan. Ai realizoi gjithashtu 
afresket dhe ikonat e ikonostasit të kishës së manastirit të Bigorskit (sot Maqedoni). 
Ky ikonograf shfrytëzoi dhe mori nga piktura paraardhëse shumë elemente artistike. 
Në veprën e tĳ  rrezatojnë Onufri, Qipiroti, Nikolla, Shpataraku, Zografët etj.
Arti ikonografi k përbën një pasuri të madhe në kulturën shqiptare. Në veprat e tĳ  
pasqyrohet shpirti krĳ ues i piktorëve dhe shfaqen, njëherazi, shpirti dhe realiteti i 
popullit shqiptar.
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Fushe e Myzeqese

Anila Marra

Fushe e Myzeqese, fusha me e madhe dhe me e rendesishme e vendit tone, perfshire gjithe 
pjesen jugore te ultesires bregdetare. Ne kuptimin fi ziko – gjeografi k kjo fushe shtrihet nga 
Shkembi I Kavajes ne very e deri ne Vlore ne Jug ne nje gjatesi prej 100 km dhe nga bregu I 
Adriatikut ne perendim dhe deri ne rreze te kodrave te Darsise dhe Mallakastres ne lindje ne 
nje gjeresi maksimale prej rreth 50 km.
Nga ana etnografi ke koncepti “ Myzeqe” eshte me I ngushte, por permbajtja e tĳ  ka ndryshuar 
historikisht. Ne kohet  me te vjetra me “ Myzeqe” kuptohej nje territory I vogel qe shtrihej 
ne ted y brigjet  e Semanit te poshtme Nga ana etnografi ke koncepti< MYZEQE>  është më 
i ngushtë,por përmbajtja e tĳ  ka ndryshuar historikisht. Në kohët më të vjetra me MYZEQE 
kuptohej një territori I vogël që shtrihej në të dy brigjet e Semanit të poshtëm dhe që njihej me 
emrin Dheu i Butë. Më vonë koncepti Myzeqe fi lloi të shtrihej mbi të gjithë territorin midis 
rrjedhjeve të poshtme të Vjosës dhe Semanit. Në kohët e mëvonshme vërehet prirja  për ti 
shtrirë kufi një etnografi ke të Myzeqesë përtej Shkumbinit dhe Vjosës, d.m.th. mbi fushën e 
Kavajës në veri dhe mbi atë të bregut të majtë të Vjosës së poshtme( e ashtuquajtura Myzeqeja 
e Vlorës) në jug. Megjithëkëtë në kuptimin e ngushtë e të mirfi lltë etnografi k Myzeqeja 
shtrihej midis Shkumbinit  në veri dhe Vjosës në jug.  Emërtimi Myzeqeja e Kavajës përdoret 
shumë rrallë. 
Por nga pikëpamja fi ziko-gjeografi ke në Myzeqe përfshihen si fusha që shtrihej ne bregun e 
majtë të Vjosës së poshtme, ashtu edhe ajo që shtrihej në bregun e djathtë të Shkumbinit të 
poshtëm, mbasi fusha e Kavajës dhe Myzeqeja e Vlorës formojnë një unitet natyror. 
Fusha e Myzeqesë  është formuar mbi një strukturë sinklinale të thellë, në trajtën e një 
depresioni të madh, por më krahët mjaft  të shtrirë. Ky depresion fi llon në afërsi të Patosit 
e Marinzës dhe shtrihet në veri deri sa del në rajonin e Shkëmbit të Kavajës. Në drejtim të 
veriut depresioni bëhet gjithnjë e më i thellë. Në krahun lindor e perëndimor depresioni i 
Myzeqesë kufi zohet nga nje rradhë thyrejesh tektonike që nuk pasqyrohen në reliev, të cilat 
janë vërtetuar nga rilevimet gjeologjike, punimet sizmike, gjeofi zike e shpimet e thella. Në 
strukturat e krahut lindor e perëndimor  vërehen prishjet tektonike me amplitudë 100-500m, 
që shprehen mirë në reliev në zonën e Panajasë, Frakullës dhe Ardenicës. 
Relievi i fushës së Myzeqesë dallohet nga lartësitë absolute shumë të vogla dhe nga një 
pjerrësi tepër e dobët në drejtim të perëndimit, ku drenojnë lumenjtë për t’u zbrazur në det. 
Pjesa më e madhe e fushës së Myzeqesë shtrihet nga 0 deri në 20m mbi nivelin e detit, por ka 
edhe vende si në ish-Kënetën e Tërbufi t, në Divjakë , Hoxharë etj.
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Në Myzeqe, ashtu edhe si në fushat e tjera te Ultësirës Bregdetare, pjerrësia kalon 
nga lindja në perëndim. Por këtu vërehet edhe një disnivel tjetër relativisht më i 
madh, ai midis brigjeve të lumenjëve, që kanë një reliev më të ngritur dhe ultësirave 
që shtrihen midis brigjeve në reliev më të ulët. Rrjedhjet e poshteme të lumenjeve 
Shkumbin, Seman, dhe Vjosë e ndajnë Myzeqenë në 4 pjesë të mëdha, me sipërfaqe 
të pabarabartë: Fusha e Kavajës, Fusha e Myzeqesë së Madhe, Fusha e Myzeqesë 
së Vogël dhe Fusha e Myzeqesë së Vlorës. Fusha e Kavajës zgjatet nga juglindja 
në veriperëndim në përputhje me sinklinalin në të cilin vendoset. Ajo shtrihet nga 
Shkumbini në juglindje e deri në bregun jugor të gjirit të Durrësit në veriperëndim 
dhe nga rrëza lindore e kodrave të Kryevidhit në perëndim e deri në rrëzat e kodrave 
të Kavajës në lindje. Në skajin jugor të kodrave të Kavajës dhe në bregun e djathtë të 
grykës së  Shkumbinit, shtrihet një fushë shumë e ulët( fusha e Bashtrovës, e Rreth-
Grethit etj), e cila në buzë të detit bëhet moçalishte e me godulla.
Fusha e Myzeqesë së Madhe shtrihet midis Shkumbinit në veri dhe Semanit në jug. 
Kjo është fusha më e madhe dhe më e rëndësishme e gjithë Myzeqesë. Në skajin 
lindor përgjatë sektorit të sipërm të Semanit dhe sektorit të rrjedhjes së poshtme 
të Osumit nga Ura Vajgurore  në bashkimin me Devollin, shtrihet e ashtuquajtura 
Myzeqeja e Beratit, si pjesë e Myzeqesë së madhe, e cila zë një sipërfaqe të vogël.

Myzeqeja e Vogël shtrihet midis Semanit dhe Vjosës. Ajo përbëhet nga fusha e 
Frakullës në të djathtë të Vjosës së poshtme, fusha e Roskovecit, fusha e Budullimës, 
fusha e Fierit ose e Pojanit, fusha e Hoxharës etj. Këto dy të fundit dallohen për reliev 
tepër të ulët e të sheshtë. Në mes t ë tyre ngrihet kodra terrigjene e Pojanit ku gjenden 
rrënojat e qytetit të lashtë të Apolonisë. Myzeqeja e Vlorës shtrihet në te majtë të 
Vjosës së poshtme duke përfshirë brenda saj dhe zonën kodrinore të Topalltisë. 
Pjesëën më të madhe të Myzeqesë së Vlorës e zë fusha e Novoselës, fusha e Akernisë, 
ajo e Zhuk-Gyrkëpishës, e Poros etj, që shtrihen midis grykës se Vjosës, luginës se 
Nartës, Vlorës dhe detit. Në gjithë pjesën pranëbregdetare të Myzeqesë ka rezerva të 
konsiderueshme tokash, që për shkak të relievit tepër të ulët, gjenden të përmbytura 
për një pjesë ose gjithë vitin.  Këto territore, me masat që po merren për bonifi kim 
e tyre, do të kthehen gradualisht në toka bujqësore. Në relievin fushor të Myzeqesë 
spikasin disa vargje të mëdha kodrinore që shtrihen nga fusha e Kavajës në veri dhe 
deri në Vlorë në jug dhe që kanë drejtim të përgjithshëm VP-JL. Kodrat e Kryevidhit 
që nga ana gjeologjike formojnë një antiklinalë që shtrihet për 16km nga rrjedhja e 
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poshtme e Shkumbinit në jug dhe deri te Kepi I Lagjit në veri, ku struktura zhytet në 
detin Adreatik për të dalë në malin e Durrësit matan gjirit të Durrësit. Pjesa veriore 
e kodrave është më e ngritur dhe me asimetri lindore, kurse pjesa jugore më e ulët e 
me asimetri perëndimore. Pjesa kulmore e rrudhës është e butë gati horizontale, me 
gjerësi deri në 800m. Në reliev ajo shprehet në trajtën e një kurrizi të sheshtë. Kodrat 
janë të mbuluara me shkurre mesdhetare të degraduara, që në një pjesë të madhe 
janë të shpyllëzuara dhe të mbjella më drurë. Pyejet të përfaqësuara nga dushqe, 
janë shumë të pakta. Kodrat e Divjakës shtrihen nga Gradishta në jug, ku një shtrat i 
vjetër i Semanit i ndan nga Ardenica ,e deri në bregun e majtë të rrjedhjes së poshtme 
të Shkumbinit në veri në një gjatësi prej 18km dhe gjerësi  5km. Në lindje kufi zohen 
me sinklinalin e Karavastasë. Krahu lindor i antiklinalit të Divjakës është i butë(10-
15o), kurse ai perëndimor i pjerrët(30-40o) e deri vertikal dhe i përmbysur. Krahët 
shpesh shoqërohen me prishje tektonike, të cilat në reliev shprehen me asimetri të 
theksuara të shpateve (krahu lindor bie butë, kurse ai perëndimor bie pjerrët).
  

Kodrat e Ardenicës zgjaten për 14km nga rrjedhja e poshtme e Semanit(te ura e 
Mbrostarit) në jug e deri në Gradishte në veri. Gjerësia e tyre është 4km. Në pjesën 
veriore drejtimi është veriperëndim-juglindje, kurse në jug bëhët nga veriu në jug. 
Në lindje kufi zohen me fushën e Bubullimës, kurse në perëndim me atë të Libofshës. 
Kodrat e Ardenicës përbëhen nga depozitime molasike tortonianit dhe pliocenit dhe 
përfaqësojnë një strukturë antiklinale neogjenike me asimetri të theksuar lindore të 
shoqëruar me shkëputje tektonike parapolicenike(188).
 Kodrat e Frakullës formojnë një antiklinal me shtrirje rreth 20km nga Vjosa e poshtme 
në jug e deri ne Pojan në veri, që pjesërisht është zhytur nën depozitimet e kuaternarit. 
Per këtë dhe për ndërtimin prej ranorësh dhe konglomeratësh, relieve është mjaft  i 
thyer. Të gjithë këta faktorë kanë shkaktuar zhvillimin e madh të proceseve erozive. 
Kodrat e Topalltisë shtrihen në drejtim verĳ ug, nga qyteti i Vlorës e deri në rrjedhjen 
e Vjosës së poshtme dhe nga rrjedhja e Shusicës së poshtme në lindje(sinklinali i 
Shushicës) deri tek laguna e Nartës në perëndim në një gjatësi prej rreth 18km2  e 
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gjerësi 2-3km. Kodrat e Topalltisë përbëhen nga molasa të buta mio-pliocenike dhe 
formojnë një strukturë antiklinale ( struktura e Panajasë).
Klima e Myzeqesë dallohet për butësinë e saj më të madhe në krahësim në pjesët e 
tjera të Ultësirës Bregdetare. Kjo lidhet me pozitën jugore të saj dhe me faktorë të 
tjërë lokal. Temperaturat mesatare vjetore janë: 14.8oC ( Kavaja), 16.1OC (Lushnja), 
15.1oC (Fier, Llakatund) 16.5oC (Vlora) etj. Siç  shihet nga skaji verior në atë jugor 
temperature mesatare vjetore ndryshon vetëm 1.7oC. Mesataret e muajit më të ft ohtë 
e më të ngrohtë janë përkatësisht 7.2oC dhe 22.5oC , 8.2o , 24.3o, 7.2o,  23.1o,  7.4o, 23o, 
9.2o dhe  24.1o. Mesatarja relativisht e ulët për korrikun për qytetin e Kavajës(22.5o)  
mesa duket lidhet me rolin e madh freskues të puhisë detare, e cila këtu është 
mjaft  e fuqishme. Temperaturat maksimale absolute lëvizin nga 39o (Kavaja) , 
41.7o(Lushnja), 40.8o(Fieri) dhe 39.5o (Vlora). Minimumet absolute lëvizin nga -8.9o 
(Lushnja) , -13o(Fieri) , -9.4o (Llakatund) ,-7o (Vlora). Sasia e rrjeshjeve në Fushën e 
Myzeqesë luhatet nga 1056mm (Kavaja) , 963mm (Lushnja) , 985mm (Fieri) , 1016mm 
(Llakatunda) dhe 955mm (Vlora) me një diferencë prej 101mm midis sasisë më të 
madhe (Kavaja) dhe sasisë më të vogël (Vlorë). Myzeqeja përshkohet nga rrjedhjet 
e poshtme të lumenjëve Shkumbin, Seman e Vjosë si dhe nga një rradhe lumenjësh 
e përrenjsh më të vegjël, sic është Darçi, Gjanica, rrjedhja e poshjtme e Shushicës. 
Të tre lumenjtë të mëdhënj që përshkojnë Myzeqenë i kanë ndryshuar vazhdimisht 
e në mënyrë të papritur rrjedhjet e poshtme të tyre për shkaqe që janë përmendur. 
Tipik në këtë drejtim është Semani, i cili gjatë 100 vjetëve të fundit e kanë ndryshuar 
5-6 herë grykëderdhjen e vet duke zbritur drejt jugut. Kështu në vitin 1962 Semani 
çau një shtrat të ri në fshatin Kallm, por punojësit e bonifi kimit ndërhynë menjëherë 
dhe mbushën shtratin e ri. Në shkurt 1963 Shkumbini hapi një shtrat të ri midis 
fshatit Sulzotaj e Kular përmes të cilit kaloi rreth 95% e sasisë së ujrave të tĳ , që u 
derdhën pjesërisht në emisarin e Tërbufi t dhe pjesërisht në lagunën e Karavastasë, 
duke kaluar përms fushs së Divjakës. 
Ujëmbledhësi i Thanës është vepra më e madhe ujitësë e vendit tonë, e ndërtuar në 
skajin lindor të rrethit Lushnjës pranë brrylit të madh të Devollit nga i cili furnizohet 
me ujë. Kanalet kryesore ujitëse kanë rreth 37km gjatësi. Nga ky ujëmbledhës ujiten 
35.000ha tokë.
Ujëmbledhësi i Kurjanit gjendet në skajin lindor të Myzeqesë së Fierit(në afërsi të 
Roskovecit) dhe është i dyti nga madhësia në vendin tonë. Ai ka një vëllim prej 30 
milionë m3 ujë, që i grumbullon pjesërisht nga shirat në pellgun ujëmbledhës të tĳ  e 
pjesërisht nga lumi Seman me ngritjen mekanike. Nga ky ujëmbledhës ujiten 6600 ha 
tokë në fushën e Roskovecit dhe në Myzeqenë e Beratit. Tokat e Myzeqesë në pjesën 
më të madhe janë të hirta kafe livadhore, të cilat me masat agrobiologjike që janë 
marrë(bonifi kimi, ujitja, plehërimi kimik e organik, qarkullimi bujqësor, punimi i 
thellë etj), janë kthyer në toka  shumë pjellore. Një pjesë e mirë e tokave të Myzeqesë 
janë aluvionale, sidomos përgjat rrjedhjes së lumenjve. Në viset buzëdetare janë 
përhapur tokat e kripura ,një pjesë e të cilave është vënë nën kulturë.
Bimësia natyrore e Myzeqesë, si e gjithë Ultësirës Bregdetare është shumë e varfër. 
Gati gjithë mbulesa bimore e sotme e saj është e kultivuar nga dora e njeriut, sic janë 
bimët e arave, drurët frutorë si dhe drurët pyjorë të mbjellë artifi cialisht. Masivet 
kryesore pyjore të Myzeqesë gjenden kryesisht në zonën bregdetare, ku shtrihet 
pylli halor mesdhetar i Divjakës, një nga më të mëdhënjtë e Ultësirës Bregdetare me 
sipërfaqe prej rreth 1200 ha që është shpallur park kombëtar. Pylli I Divjakës shtrihet 
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nga gryka e Shkumbinit deri në atë të Semanit në gjatësi prej rreth 20km dhe gjerësi 
1-1.5km. Drurët halorë të pyllit të Divjakës përfaqësohen nga dy llojesh pishash 
mesdhetare: nga pisha e egër dhe pisha e butë që përmbajnë mbi 3\4 e drurëve të 
pyllit. Poshtë drurëve të lartë pyjor rritet makja mesdhetare,që formon një nënpyll të 
dendur, i cili vende-vende kthehet në një xhungël të vërtet te pakalueshme. 
Pylli I Divjakës dikur ka qenë shumë i pasur me kafshë të tokës dhe të ujit. Deri para 
45-50 vjetësh, sic dëshmojë banorët vendas, këtu kishte tufa buajsh gjysmë të egër 
dhe kaproj, që sot janë zhdukur. Po kështu derri i egër, cëcakalli, dhelpra, baldosa etj 
që dikur ishin me shumicë,sot gjenden gjithnjë e më pak. Edhe shpendët e egra që 
me parë gjendeshin me shumicë, sot janë rralluar mjaft  megjithëse pylli i Divjakës 
mbetet nga më te pasurit. Kështu p.sh ., roast , patat e egra dhe karabullakët janeë 
rralluar dhe vetëm në dimrat më të ft ohtë mund të gjenden më me shumicë. Nga 
shpezët  e ujit përhapje ende të madhe kanë pelikanët, të cilët formojnë një koloni me 
disa dhjetëra krerë. Ata  gjenden më shumë në pjesën jugore të pyllit që është kthyer 
ne rezervat. Veç pelikanëve jetojnë dhe shapkat e ujit, guakët , turtujt etj.
Shndërrimi i mjedisit gjeografi k të Myzeqesë. Myzeqeja e paraçlirimit në 
parafytyrimin e popullit ishte bërë jo vetëm simbol i shtypjes dhe shfrytëzimit 
të egër feudalo-borgjez, i prapambetjes, i padĳ es dhe i mjerimit, por edhe simbol 
i natyrës së egër,të zymtë e primitive, i kënetave dhe moçaleve ,i përmbytjeve të 
vazhdueshme katastrofi ke dhe i fatkeqësive të tjera natyrore te Shqipërisështypja 
feudale dhe pushteti i natyrës mbi njeriun nuk ishte kaq i shkurtër  dhe kaq i ashpër  
dhe I papërmbajtur sa në Myzeqe.
Në vitet 1946-1954 u ndërtuan shumë vepra bonifi kuese dhe ujitëse , të cilat ndikuan 
drejtpërsëdrejti në zhvillimin social-ekonomik të Myzeqesë si kanali ujitës i Penkovës 
(Vlorë) me gjatësi 18km që e merr ujin te Ura e Penkovës në Shushicë dhe ujit 1200 
ha tokë në fushat e Babicës, Risilisë dhe Llakatundit në Myzeqenë e Vlorës; kanali 
ujitës Berat-Ura e Kuçit, 26km me aft ësi ujitëse 2500ha; kanali ujitës i Myzeqesë 27km 
i gjatë, që më vonë, me ngritjen e digës së madhe të Vlashukut mbi Devoll, vuri nën 
ujë 7000ha bonifi kimi I kënetës së bedenit në fushën e Kavajës, nga e cila, u fi tuan 500 
ha tokë e re dhe u përmirësuan rrënjësisht 6500 ha: kanali I madh Vjosë-Levan-Fier 
me gjatësi 32km dhe aft ësi ujitësë 15.000 ha tokë; (ujit tokat midis Vjosës e Semanit 
të përfi tuara nga bonifi kimi i Hoxharës). Në shumë nga këto punime bonifi kuese e 
ujitësë janë ndërtuar vepra të shumta e të mëdha arti, midis të cilave dallohen urat-
kanale të kanalit Peqin-Kavajë dhe diga e Çengelajt.
 Bonifi kimi dhe ujitja e plotë e Myzeqesë së madhe  përbën një monument 
madhështor në fushën e transformimit  të natyrës , si për nga sipërfaqja e madhe e 
saj, ashtu edhe për nga vështirësitë e punimeve e problemet tekniko-shkencore që u 
zgjidhën. Punimet e para për bonifi kim e Myzeqesë së Madhe fi lluan menjëherë pas 
çlirimit, por hynë në fazën vendimtare në vitin 1954, kur fi lloi bonifi kimi i kënetës së 
Tërbufi t, këneta më e madhe e vendit tonë, e cila në periudhën e dimrit e zgjeronte 
aq shumë sipërfaqen sa arrinte deri në afërsi të Lushnjes. Për bonifi kim e Tërbufi t, 
u ndërtuan 110km argjinaturë në brigjet e Shkumbinit dhe Semanit, u hap emisari i 
madh i Tërbufi t me gjatësi 20km me 3 degë kryesore ujitëse me gjatësi 120km , si dhe 
shumë kolektorë e kanale të dyta e të treat, një numër i madh veprash arti dhe rrugë 
kumunikacioni. Nga bonifi kimi I Tërbufi t që përfundoi më vitin 1964 u përfi tuan 8150 
ha tokë e re dhe u përmirësuan 7000 ha. Një hidrovor i fuqishëm siguron tërheqjen 
e ujit nga emisari i Tërbufi t dhe zbrazjen e tĳ  në Shkumbin. Menjëherë pas Tërbufi t 
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u bonifi kua zona e madhe fushore midis Divjakës dhe lagunës së Karavastasë me 
sipërfaqe 10.000 ha. Nga ky bonifi kim u fi tuan 1000 ha tokë e re, u përmirësuan 8540 
ha, dhe ujitën 7100 ha. Më vonë u bonifi kua zona e Karavastasë së vogël nga e cila u 
fi tuan qindra ha tokë e re e përmirësuar. 
Në vitet 1958-1965 u bonifi kua zona fushore Fier-Roskovec me sipërfaqe 10,000 ha 
, ku gjendeshin shumë këneta si ajo e Sheqit, Belinës, Marinzës, Roskovecit etj. Kjo 
fushë përmbytej vazhdimisht nga Semani. Për tharjen e këtyre kënetave u krĳ ua një 
kanal kullues 37km i gjatë në të cilin zbrazen një numër kanalesh të dyta, e në këta 
qindra kanalesh të treta. Krahas këtyre u ndërtuan dhe shumë kanale ujitëse që e 
marrin ujin nga rezervuari i Kurjanit. Nga bonifi kimi i kësaj fushe u përfi tuan 1500 
ha tokë e re, u përmirësuan 6740 ha dhe u vunë nën ujë 6650 ha. 
Bonifi kimi i fushës së Hoxharës në Myzeqenë e Vogël përbën një vepër tjetër të 
madhe bonifi kuese pas Tërbufi t. Për bonifi kimin e Hoxharës u ndërtuan dhjetra 
kanale kulluese dhe ujitëse, 2400 vepra arti e dhjetra kilometra rrugë. Nga bonifi kimi 
i saj u fi tuan 7200 ha tokë e re, u përmirësuan 13.000 ha dhe u vunë nën ujë 8500 ha. 
Zbrazja e ujërave në det sigurohet me hidrovorë të fuqishëm. Në vitin 1988 u krye 
rindërtimi i kanalit Vjosë-Levan-Fier dhe u ndërtua vepra ujitëse e Libofshës. Nga ky 
sistem u përmirësua ujitja e të gjithë masivit të Hoxharës prej 17.500 ha dhe u shtua 
aft ësia ujitësë me 4200 ha të rëja. Kurse nga vepra ujitëse e Libofshçs u shtua aft ësia 
ujitëse me 500 ha dhe u përmirësua ujitja ne 8000 ha të tjera. Kjo krĳ oi mundësinë 
edhe për ujitjen e kodrave që shtrihen pranë këtĳ   kanali, ndërsa për ujitjen e kodrave 
të Frakullës-Peshtan është ndërtuar një stacion elektropompash i cili vuri nën ujë 700 
ha tokë. 
Përmirësimi ujor i Myzëqesë do të bëhët edhe më i plotë me ndërtimin e veprës 
së madhe hidroteknike të banjës në lumin Devoll. Nga kjo vepër do të ujiten disa 
mĳ ëra hektarë tokë në Myzeqe e vise përreth. Bonifi kimi i plotë i Myzeqesë, sigurimi 
i ujitjes për pjesën dërrmuese të sipërfaqes së punueshme të saj dhe masat e tjera 
me karakter agroteknik e shëndrruan atë në zonën më të rëndësishmë të vëndit, në 
hambarin e vërtetë të Shqipërisë. Krahas kulturave të vjetra tradiciolane sic janë gruri 
dhe misri, Myzeqeja dallohet sot edhe për kulturat industriale (pambuk, luledielli), 
drurët frutorë, vreshtat dhe perimet.
Por Myzeqeja e sotme është edhe një zonë shumë e rëndësishme industriale, ku vend 
të vecantë zë industria nxjerrëse e naft ës dhe gazit, industria kimike ajo elektrike, 
mekanike, industria e lehtë e ushqimore etj. Gati të gjitha qendrat e banuara të 
Myzeqesë si fshatrat ashtu edhe qytetet, janë rindërtuar ose bërë nga e para. E gjithë 
kjo është shoqëruar me ngritjen e përgjithëshme të nivelit material e kulturor dhe me 
ndryshimin rrënjësor të mënyrës së jetesës së myzeqarëve. Myzeqeja e sotme është 
kthyer në një zonë të lulëzuar e të beëgatë të Shqipërisë; dhe është bërë simbol i një 
natyre të transformuar nga dora e njeriut. 
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Learning a second language at a young age

Ervin Musaraj
‘‘Mustafa Hoxha’’, Secondary School

Abstract

Learning is the process of acquiring new, or modifying existing, knowledge, 
behaviors, skills, values, or preferences. The ability to learn is possessed by humans, 
animals, and some mach ines; there is also evidence for some kind of learning in some 
plants. Some learning is immediate, induced by a single event (e.g. being burned by 
a hot stove), but much  skill and knowledge accumulates from repeated experiences. 
The ch anges induced by learning oft en last a lifetime, and it is hard to distinguish 
learned material that seems to be "lost" from that which  cannot be retrieved. 
Human learning begins before birth and continues until death as a consequence of 
ongoing interactions between person and environment. The nature and processes 
involved in learning are studied in many fi elds, including educational psych ology, 
neuropsych ology, experimental psych ology, and pedagogy. Research  in such  fi elds 
has led to the identifi cation of various sorts of learning. For example, learning may 
occur as a result of habituation, or classical conditioning, operant conditioning or 
as a result of more complex activities such  as play, seen only in relatively intelligent 
animals. Learning may occur consciously or without conscious awareness. Learning 
that an aversive event can't be avoided nor escaped may result in a condition called 
learned helplessness. There is evidence for human behavioral learning prenatally, in 
which  habituation has been observed as early as 32 weeks into gestation, indicating 
that the central nervous system is suffi  ciently developed and primed for learning 
and memory to occur very early on in development. 
Play has been approach ed by several theorists as the fi rst form of learning. Children 
experiment with the world, learn the rules, and learn to interact through play. Lev 
Vygotsky agrees that play is pivotal for ch ildren's development, since they make 
meaning of their environment through playing educational games. 
Keywords : learning, children, abstractly, language, benefi ts, bilingual.

Introduction

Learning a new language at a young age takes time and dedication. Once you do, 
being fl uent in a second language off ers numerous benefi ts and opportunities. 
Learning a second language is exciting and benefi cial at all ages. It off ers practical, 
intellectual and many aspirational benefi ts.
In today's world, there is over 7000 languages and learning at least one will help you 
in life massively. Although it has been proven that it is easier for ch ildren to learn 
a second language, it is certainly never too late to learn, and the benefi ts defi nitely 
reward the eff ort and dedication. 
Whatever your age, being bilingual certainly has its advantages, especially in today's 
global society. Here are the top benefi ts of learning a second language: 
There are numerous benefi ts of learning a second language at an early age (the 
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primary advantage being that bilingual children don’t have to learn as adults). Then, 
once these children reach bilingualism, they experience a multitude of benefi ts that 
give them an advantage over their monolingual counterparts. Learning a second 
language helps children through their youth, adolescence, adulthood, and well into 
old age.

Learning a second language is easier as a child

Our brains are designed to learn languages before we reach puberty.                                                                                   
On a biological level, children are like sponges. The brain of a child is designed to 
absorb new information unconsciously. They do this similarly to the way that we, as 
adults, unconsciously learn song lyrics, rhythms, and melodies. Dr. Paul Thompson, a 
neurology professor at UCLA, and his team found that the brain systems specialized 
in learning new languages grow rapidly from around six years old until puberty. 
Then these systems basically shut down and stop growing from ages 11 to 15, during 
puberty. 
Babies can diff erentiate all the sounds of language before 10 -12 months. Patricia 
Kuhl explains how babies listen to the sounds around them and on the sounds 
they need to know. Before the age of 10 – 12, babies can diff erentiate between all 
sounds across all languages. Then, according to their exposure to languages, they 
start to only diff erentiate between the language sounds which are necessary to 
create meaning. The Japanese language does not diferentiate between the l and the r 
sounds. Japanese babies before 10 months old, can hear the diff erence between these 
sounds. Then, between 10 and 12 months old, they lose their capacity to diff erentiate.
Children have less to learn than adults. Another one of the benefi ts of learning a 
second language at an early age is that children think more simply than adults. They 
use fewer words, simpler sentence structures, and think less abstractly. Children who 
are learning a second language are not overwhelmed by the task of communicating 
their abstract thoughts and feelings in their second language because they simply 
don’t have any. Then, as these children develop into adults, they learn to express 
themselves in both their native and second languages. Adults, on the other hand, 
must face the daunting task of translating complex sentence structures and abstract 
thoughts to be able to fully express themselves in their second languages.
Children have time on their side. Think about the books you read as a child compared 
to the books you read now. Remember it took years of schooling and required reading 
to be able to understand the texts you can read now. The same applies to writing, 
listening, and even speaking. It took at least 15 years of academic study to be able 
to communicate the way you do in your native language. Time is another one of the 
benefi ts of learning a second language at an early age. Children have time on their 
side. They can start small and simply and work their way up to both higher levels of 
thought and communication at the same time. Children have a great advantage over 
adults as second language learners.

Learning a second language prepares children to be  expert problem solvers

Bilingual brains experience a constant mental workout. Bilinguals are constantly 
experiencing a mental workout as they sort through more than one language system 
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to communicate. In the 20th century, researchers and educators discouraged second 
language learning. A second language was thought to interfere with children’s 
intellectual and cognitive development. While there is evidence that bilingual 
children do experience this interference of language systems, it turns out that the 
internal confl ict that bilingual children experience prepares them to be expert 
problem solvers. 
Bilingual brains experience improved executive function. Collective evidence from 
various studies demonstrates that learning a second language improves the brain’s 
executive function. This means, bilingual children are bett er at:
1. Planning
2. Problem solving
3. Concentration
4. Multitasking
Learning a second language leads to improved test scores. Students who study 
foreign languages perform bett er on standardized tests such as the American College 
Test (ACT) and the SAT verbal sections. In fact, students test scores improve with the 
length of time they have spent learning a second language.
Learning a second language fosters creative thinking. A boost in creatively is another 
one of the benefi ts of learning a second language at an early age. Various studies 
have proven it.  One of the most used creativity tests is called the Torrance Tests 
of Creative Thinking (TTCT) created by Ellis Paul Torrance in 1962. These tests are 
designed to measure “divergent thinking” or thinking outside the norm, thinking 
creatively. Theymeasure participants’ divergent thinking in four areas: fl uency, 
fl exibility, originality, and elaboration. Bilingual children score higher on the TTCT.
Working through mental barriers encourages divergent (creative) thinking. Bilingual 
children learn to see the world through diff erent lenses. Therefore, they have diff erent 
points of view at their disposal to be able to think creatively. Let me explain what 
I mean by “diff erent lenses.” Every new language we learn presents us with new 
obstacles in terms of conveying meaning. For example, Turkish and Russian have 
no equivalents for the English verbs “to have” or “to be” – two of the most common 
English verbs. As bilingual minds work out ways to bypass these barriers, they 
engage in intensive divergent thinking – the same divergent thinking that stimulates 
creativity.

Learning a second language prepares children for their futures in the workforce

Learning a second language leads to more job opportunities and higher paying jobs.                   
In the modern age of globalization, more and more companies are seeking employees 
that speak more than one language. Furthermore, employees who speak more than 
one language are oft en paid signifi cantly more than their monolingual counterparts. 
This claim applies to jobs beyond translation and interpretation. Companies need 
employees who can communicate across borders and internationalize their specifi c 
products or services. This means that companies are oft en looking for employees 
that are able to translate into one or more languages and specialize in a specifi c fi eld. 
Bilingual individuals with experience or expertise in legal, medical, technical, or 
scientifi c fi elds can fi nd high paying jobs translating or interpreting.
This is great news for bilingual children who either grow up in a bilingual household 
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or have signifi cant exposure to two or more languages at a young age. Since children 
learn languages much faster than adults, they can learn a second language while 
they’re young and then spend their time at university specializing in a specifi c fi eld 
that they fi nd interesting. Then, these bilingual specialists can charge a lot of money 
to translate texts related to their expertise.
Whether these children grow up to become translators or interpreters in a specifi c 
fi eld or fi nd a job in the fi eld while marketing themselves as bilingual, their salaries 
will be much greater than the salaries of their monolingual coworkers.

Learning a second language as a child means connecting with more cultures

Bilingual children experience more opportunities for travel as they mature. One of 
the most exciting and benefi cial outcomes of learning a second language is being 
able to communicate with more people from diff erent cultures. Children who learn 
a second language will have incredible opportunities to travel around the world and 
get to know other cultures.
English has become the world’s lingua franca which means English is the 
common language that people use to communicate when they don’t share a native 
language. These days, many young people all around the world have a prett y good 
understanding of English. That being said, children who speak English natively are 
extremely lucky. As they grow and mature, they’ll be able to travel to many places 
and communicate with many people from all around the world building tolerance 
and appreciation for cultural diff erences.
Nevertheless, many beautiful countries rich in culture and tradition are a bit behind 
on the profi ciency index. And, even the most profi cient countries might only be 
profi cient in bigger metropolitan cities where tourism drives the economy. It’s much 
easier to explore quaint litt le towns, to participate in authentic cultural rituals and 
ceremonies, and to really connect with people from other cultures when you speak 
their language.
Luckily, native English speakers can choose their second language. Native English 
speakers also have a second advantage. While speakers of other languages are 
basically required to learn English as there second language, native English speakers 
have more freedom to choose which language to study as their second language.
For children, what language they learn is really up to their parents. Parents whose 
native language is not English oft en teach their children their own native language. 
By doing so, it’s easier to be involved in the child’s learning process; these parents 
don’t need to hire native speakers to come speak to their children, for example. 
Furthermore, their children can more easily connect to their own heritage.
But for young children who come from monolingual English speaking families, 
parents oft en must decide what language they would like their child to learn from 
a long list of possibilities. Will they learn Spanish? Mandarin? Portuguese? Arabic? 
Some languages are more popular around the world than others and are therefore 
more useful.

Learning a second language prevents future age-related illnesses

Many studies have hypothesized that people who speak a second language regularly 
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may be able to delay Alzheimer’s disease by 4.5 years.
New research published in the journal Neuropsychologia reveals that bilingualism 
makes changes in brain structure that are linked with resilience against Alzheimer’s 
disease and mild cognitive impairment.
Researchers reason that this is due to the constant workout that a bilingual brain 
experiences as they constantly fi lter through information in two languages.

What did we learn?
We learnt that :
1. Our brains are designed to learn languages before we reach puberty. It’s a good 

idea to start learning as early as possibly.
2. Babies can diff erentiate all the sounds of language before 10 -12 months then they 

start to lose this capacity according to the sounds they fi nd useful (their own 
language). Therefore, it’s good to expose babies to many diff erent languages so 
they retain this ability.

3. Children think more simply and therefore have less to learn. They don’t get 
overwhelmed while att empting to communicate complex thoughts like adults do.

4. Children  have much more time to dedicate to language learning. Learning is 
children’s full-time job.

5. Bilingual brains experience a non-stop, full mental workout.
6. This brain exercise leads to improved planning, problem solving, concentrating, 

and multitasking.
7. This brain exercise also contributes to divergert thinking – creative, out of the box 

thinking and problem solving skills.
8. Learning a second language leads to improved test scores during childhood and 

adolescence.
9. As children get older, their bilingualism can help them get jobs and earn higher 

wages.
10. They’ll also have more opportunities to travel, connect to their heritages or get to 

know other cultures.
11. Finally, as they approach old age, their bilingualism will have the capacity to slow 

the onset of alzheimer’s disease by 4.5 years.
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Eff ective teacher and students achievements

Erinda Hasani

Laura Hoxha

Abstract

A good teacher is more than just an educator. To be a teacher, you must have a true calling 
and desire for the work. Eff ective teachers possess certain personality traits such as caring, 
listening, understanding, communicative and well prepared for the new day. The eff ective 
teacher has a deep understanding of the students in her classroom. The eff ective teacher has 
a lot of qualities such as positive att itude, organized, prepared, can explain complex ideas in 
simple ways.
New teachers are they who face the most diffi  culties and need help and courage to overcome 
insecurities and to search for their colleagues help. A teacher should always try to fi nd 
new ways how to create a positive environment for students and him. Collaboration and 
communication is one the key of success.  

Keywords: eff ective teacher, qualities, new teachers.

1. Introduction

A good teacher is more than just an educator; the characteristics that make a teacher 
good are complex and extensive. As an aspiring teacher, I want to explain what 
students and teachers believe is a good teacher. Teaching for me isn’t just a profession 
that you get into for the money. To be a teacher, you must have a true calling and 
desire for the work. Whether its secondary school or high school, teachers who 
demonstrate creativity and a passion will be successful helping students learn. Good 
teachers are amazing and rare, but they are real and exist. 
Today, English learning is increasingly important in Albania. English can be used 
as a language of education, business, technology, science, the Internet, popular 
entertainment, and even sports. There is no doubt that schools have included English 
language as a graduation qualifi cation. 
English in Albania has the status of a foreign language. Students start to learn English 
from the age 10 to 18 at school, so from the III to XII grade. Everyone today here in 
Albania is convinced that English is very important to go ahead and knowing 
how to speak English can open up doors everywhere. That means that knowing 
and speaking English will give you the best result for your eff orts. It helps you to 
have a bett er communication with people and gives you more opportunities in life 
and work.
Nowadays the school helps each of them to learn not only one language but two or 
three languages in order to enrich their existence vocabulary. But every new language 
is confronted by an existing mother tongue. All languages are competitors in the 
sense that if are not used, they may be lost, and there is only a limited amount of 
time that can be shared between them. This is because the mother tongue is always 
available; it is so easy to avoid using a foreign language - a constant temptation for 
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pupils and teachers. We do not learn any language by using another one. This is a 
truth that has nonetheless led to false beliefs said Wolfgang Butzkamm.
But an eff ective teacher can make all the diff erence in students achievement. A good 
teacher must know the rules, a good pupils the expectations. (Martin H. Fischer) 
Teachers who strike the right tone in the classroom help their students enjoy school, 
and that means they're promising to work hard and remember their lessons. Good 
teachers share a number of traits, including creativity, an optimistic att itude and 
consistency and instruction skills.
If we ask a student what makes him or her successful in school, we probably won’t 
hear about some fantastic new book or learning by hard. Most likely we will hear 
something like, “It was all Mrs. Hoxha/Hasani. She just never gave up on me.”
What students take away from a successful education usually depends on a personal 
connection with a teacher who transmits passion and inspiration for their subject. It’s 
diffi  cult to measure success, and in the world of academia, educators are continually 
re-evaluating how to quantify learning—but the fi rst and most important question 
to ask is: Are teachers reaching their students? 
The teacher as a person
• Eff ective teachers possess certain personality traits.
• Caring: They show deep care & concern for the students. E teachers always return 

to the question “Is this best for the student?” when making decisions.
• Listening: The eff ective teacher listens to students, parents, colleagues when 

making decisions instructions. 
• Understanding:  The eff ective teacher has a deep understanding of the students 

in her classroom.
• Knowing students: Eff ective teacher knows his students and their lives. Eff ective 

teachers instruct each student as an individual.

2. Top qualities of an eff ective teacher

• Firstly this is not an easy job! Although there are many diff erent ways to teach 
eff ectively, good instructions have several qualities in common. They are prepared 
set clear and fair expectations, have a positive att itude, are patient with students 
and assess their teaching on a regular basis. As a teacher, you are a role model who 
sets the tone for the class. If you are able to show enthusiasm and commitment, 
your students are more likely to reciprocate. When you are negative, unprepared 
or impatient, these qualities will be refl ected in the att itudes of your students. So 
give them a reason to remember your class as an important part of their college 
experience!

• Positive
• You have to keep your students engaged with a positive att itude. Teaching is 

more eff ective when students are motivated by the desire to learn, rather than 
by grades or degree requirements. Learning & teaching are challenging, but that 
doesn’t mean that you can’t have fun in the classroom.

•  Stay focused, but don’t be afraid to be creative and innovative.  Allow yourself 
to be enthusiastic and fi nd ways to let student see what is interesting about your 
subject. 
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• Prepared
• You should know the course material. If students are required to att end lectures 

and read assignments, then it seems reasonable that you would do the same. 
Think about how the material can be most eff ectively demonstrated.

• Prepare diagrams, handouts or other aids well in advance. Don’t wait until 
morning of the class.

• Organized 
• Have a plan for what you want to teach. Your job is to illustrate key points and 

essential context, to help students integrate all of their work / reading /exams /
papers etc.  There is never time to teach everything, choose the most important 
concepts and show how they are related. Show students how, what they are 
learning now is connected to the material. 

• Keep your long term goals in mind, pace yourself so that you don’t run out of 
time at the end and try to end every class with a conclusion.

• Clear 
• Eff ective teachers can explain complex ideas in simple ways. Help students 

understand and use new terminology, so they become fl uent in the language of 
your discipline. Many concepts can be more eff ectively demonstrated with visual 
aids such as diagrams , drawings ,charts , slides etc.

• Make sure they are big enough to see, neat enough to read and don’t standing 
the  way! 

• Active 
• Keep your students thinking. Unless they are actively using the concepts you are 

teaching, most students will remember only a small fraction of what you teach. 
Consider using at least some classroom time for activities other than traditional 
lectures, discussions or question and answer sessions. Problem solving exercises 
in small groups can take no more than a few minutes, and allow students to 
engage with the material.

• Patient
• Remember what is like to learn something for the fi rst time. Give students time 

to process information and answer questions. Know that is fi ne for students to 
make mistakes if they can learn from them. Realize that learning can be hard 
work, even for the most motivated students. Rather than blaming students when 
things don’t go right, consider ways you could change your approach to reach 
them more eff ectively. Be patient with yourself to. Teaching can be diffi  cult and 
frustrating at times. 

3. Some tips for new teachers to become great and eff ective

New teachers face a lot of diffi  culties at the beginning of their work. When start 
the new academic year school, an experienced teacher has the knowledge of what 
worked and what didn’t, a new teacher is going to be bombarded with a lot of new 
info and the need to process it! Not to mention, they will be preparing for the most 
important piece of all: their classroom instruction.
1. Seek Your Passion! As a new teacher this may be the farthest thing from your 
mind. But, it’s the real reason you wanted to be a teacher in the fi rst place. Keep in 
mind that your passion is to be a teacher.
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2. Build Relationships. As you begin your fi rst year, building relationships with 
grade-level buddies and others at your school site is critical to your success. Don’t be 
afraid to reach out and let them know that you are eager to get to know them. You 
want to seek out your administrators also and begin to build a good relationship. 
Encourage them to get to know you, too! This also includes the most important 
relationship: the one with your students and their families. You are central to their 
lives now, and your actions will play a big role in all they do this year — you can 
count on that!
3.Communicate. How you begin to communicate with your student’s and families 
is truly a refl ection of your commitment to them as their teacher. Communication 
now and throughout the school year is very important. It’s vital and essential that 
its ongoing and creates an environment of collaboration — with parents as your 
partners in this journey. 
4. Collaborate. When I started as a new teacher, I sadly taught in diffi  culties. 
Experienced teachers were unwilling to share resources or lesson plans with me 
(not all of them, but the majority). They held those very close, almost like a mom 
holds their infant child. It was a tough time for me and I had to rely on my own 
skills and talents to get me through those days and months. This lack of sharing and 
collaboration meant that every time I wanted to launch a project, I was on my own 
to make it happen. It doesn’t need to be that way! Open yourself up — share and 
collaborate with your grade-level team and/or college classmates. Share resources, 
join planning teams, be a part of the conversation! You will fi nd that the road to 
developing lessons and projects will be so much more meaningful to you because 
you did it with a collaborative spirit
5.Get a Mentor. I strongly believe in the power of mentoring. I believe that this 
relationship is vital to the success of a new teacher. However, not all experienced 
teachers at a school site are able to take on this challenge. 
6. Ask for Help. I spent over 10 years as a site principal. One thing I noticed most 
of all, as I worked with my new teachers, was that they failed to ask for help. They 
didn’t ask for help from me, their mentors, or even their own colleagues! Then when 
the big concerns arose, as they almost always did, they spent all this time apologizing 
for why they weren’t successful. Don’t make this same mistake. Ask for help! It’s 
okay and shouldn’t be seen as a sign of weakness. On the contrary, most will see it 
as strength. Isn’t this what we expect from our students? Don’t we tell them to ask 
for help if they are struggling with a concept? So why wouldn’t you? (Laura Hoxha)
7. Be Willing to Grow. You know it all, right? Are you sure? It has been my experience 
that some new teachers are off ended when their mentor or admin asks them to make 
some adjustments, or dare I say it, improvements. Don’t let that be you. Don’t let 
your ego get in the way of an opportunity to grow or move in a bett er direction. As 
the year develops, if you have a good admin, you will have an opportunity to be 
observed. Again, if you have a good admin they will comment on your lessons and 
off er some ideas on areas for growth. Be gracious and accept them. Ask questions 
about what they observed. Ask what they off er as a proactive solution, and how they 
will be supporting you. Then take some time for personal refl ection
8. Don’t Be Afraid to Fail. “And why do we fall, Bruce? So we can learn to pick ourselves 
up.” ~Thomas Wayne from Batman Begins (2005) It speaks to the fact that we are 
going to fail. No doubt about that. It happens to all of us. But what we do about it, 
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regardless of what “it” is, is truly what’s the most important. The sooner you learn 
that it’s okay to fail, the more enriching your experience as a teacher will be. You will 
embrace your failures as opportunities for new beginnings.

Teaching is a very noble profession that shapes the character, caliber, and future of an 
individual. If the people remember me as a good teacher, that will be the biggest honour for 

me. 
A. P. J. Abdul Kalam
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Këndvështrim mbi  Maturën Shtetërore

Miranda Kadiu
Mësuese në Gjimnazin ‘Perikli Ikonomi’ FierX

Shkolla po mbledh gjithnjë e më shumë të interesuar rreth saj. Kjo është vënë re kohët 
e fundit në shumë dimensione. Punë, përgjegjshmëri, vështirësi, pyetje, pikëpyetje 
por edhe kënaqësi. Puna jonë si mësues duket sikur po e rifi ton përsëri vlerën dhe 
vëmendjen dhe këtë e tregon vetë lëvizja e grafi kut nga poshtë lartë të disa treguesve 
të caktuar. Po cilët do të ishin disa tregues dhe element të cilët do të ishte e vlefshme 
t’i përmendnim e t’i studionim pak më shumë? Ato do të ishin pa dyshim pikat kyce 
me të cilat ne si edukator ndeshemi në përditësinë tonë si psh, reformat e ndërmarra 
lidhur me arsimin në tërësi, maturën shtetërore, bashkëpunimi me prindërit dhe 
drejtuesit e institucioneve, kualifi kimi i vazhdueshëm i mësuesve dhe rritja e kërkesës 
për përmirësimin e mësimdhënies etj. Nëse do t’i shikonim si topik të pazbërthyer 
me siguri që do të lindnin pyetje të shumta por vetëm nëse guxon t’i meditosh ato do 
të marrësh një përgjigje e cila do të të ndihmojë në një punë më efektive.
 Prej disa vitesh tashmë radhasi jemi përballur me një reform të tillë si matura 
shtetërore në sistemin parauniversitar. Kështu shkollat tona kanë përjetuar 
ndryshime të theksuara të cilat do ta conin në këto përfundime. Në pikëpamjen time 
jam përpjekur të sjell disa qasje personale të pranuara dhe prekura përditë dhe e cdo 
vit. Vitet e para të kësaj reforme i përjetova si e re në profesion dhe amatore mund të 
them. Por sot gjërat kan ndryshuar sepse vetë kjo reform ka zgjatur duke na dhënë 
mundësinë edhe neve të perfeksionohemi profesionalisht, t’i mendojmë më mirë 
gjërat e pse jo të jemi të gjithëpërfshirë në arritjen e saj. Por si e përjetojnë të gjithë 
katalizatorët e përfshirë në këtë reform këtë element? Nxënës, mësues, administrues 
e prindër, për t’ia lënë radhën edhe institucioneve universitare pritëse të të testuarve 
prej nesh?
Si ndihen nxënësit në prag të maturës shtetërore? Prej shumë viteve radhasi kam 
qënë përkrah nxënësve dhe i kam ndihmuar ata për tu përgatitur për këto provime. 
Shumë nxënës ndodhen në periudhë stresuese dhe kjo është totalisht e besueshme 
pasi edhe vetë Napoleon Bonaparti tha: ‘Më mirë të ndërmarr 7 beteja sesa një 
provim’. Por nuk mendoj se është vetëm ngarkesa normale psikologjike e përfshirë. 
Në vendin tonë funksionojnë edhe disa ‘rreziqe’ të tjera. 
Së pari, nxënësit nuk e ndiejnë veten të barabartë përpara provimeve. Por pse 
ndodh kjo? Kjo ndodh sepse hallka tjetër e problemit lidhet me nivelin e ulët 
të nxënësve të cilëve u është bërë psikozë kopjimi. Shumë prej tyre nisen për në 
provim duke shpresuar tek mbështetja e tyre nga të njohur apo pse jo edhe me anë 
të tjera korruptive. Kjo e fundit lidhet ngushtë me dy probleme të cilat konsiderohen 
probleme në vetvete. 
Menaxhimi i maturës shtetërore. Si është arritur ajo dhe a jemi ne të ndërgjegjshem 
që shpesh herë ky element realizohet në  dy standarte?
Menaxhimi i maturës shtetërore ka marrë mjaft  vëmëndje nga Ministria e Arsimit 
dhe nga të gjithë D.A.R-et apo Z.A të rretheve përkatëse. Mësuesit janë trajnuar dhe 
jo vetëm kaq, janë vënë përpara përgjegjësisë ligjore për largim nga puna në raste të 
shkeljes së rregullave. Duke qënë të ndërgjegjshëm dhe krejt pro ligjit jemi përpjekur 
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të kryejmë detyrën, apo jo të nderuar mësues por na ka ndodhur edhe ndryshe. Pas 
provimit jemi kërcënuar për mos tolerim ndaj kopjimit. Rastet janë të shumta edhe të 
presionit nga vetë drejtues të lartë të siste mit arsimor. Por cfarë mund të bësh? Ti je 
një administrator, je një mësues i sistemit arsimor, je një prind dhe kur të dalësh nga 
ajo ditë e administrimit përballesh me të ‘papritura’. 
Është krejt i pasigurt një menaxhim i tillë në Shqipëri. Këtu problemi zinxhir biek 
tek rezultatet fi ktive që pritet të dalin nga këto provime fallso. Situate ndërlikohet 
ku nxënës të dobët marrin nota të larta dhe penaliteti i tyre bie mbi mësuesit e 
lëndëve pasi luhatja e notës përbën një anomali të caktuar. Nga ana tjetër shumë 
nxënës që e meritojnë pasi kanë patur pregatitje koherente gjatë gjithë viteve të 
shkollës, rezultojnë me nota të barabarta apo më të ulëta se ato që kanë abuzuar gjatë 
provimeve të maturës shtetërore. 
Kalvari i pikëpyetjeve nuk përfundon këtu. Më tëj del në pah mbushja e universiteteve 
të sotme me persona të paduhur apo nesër mbushja e spitaleve me mjekë, infermierë 
apo shkollat me mësues e cdo lloj profesioni tjetër me profesionistë amatorë. Me pak 
fj alë përsëriten gabimet dhe të gjitha hallkat manipulojnë njëra-tjetrën.
Por nuk mund të ndodhë kështu. Kemi kaq vite që përpiqemi për reforma. Nga ana 
tjetër shkolla e cila është tempulli i dĳ es nuk do ta pranonte këtë ‘zhvillim’.
Problemet e maturës shtetërore vĳ on në forma të ndryshme . Një tjetër analizë e 
hollësishme do të ishte mënyra e korigjimit të testeve të marutes shtetërore .Një tjetër 
pse ? Po testin e maturës shtetërore kush e ka hartuar ? A mjaft ojn celësi i vlerësimit 
të testeve për të përft uar një vlerësim të drejtë . Unë mendoj se kjo është një pjesë e 
një pazulle mjaft  të rëndesishme për tu diskutuar dhe për t’u marrë parasysh në këtë 
proces.Përgatitje e testeve të maturës është një element mjaft  i përgjeghjëshëm të cilin 
as që nuk e dyshojmë dot që nuk bëhet nga akademikë dhe profesionistë .
Nga ana tjetër duke patur fakte të vërteta dhe të përjetuara , qoft ë nga nxënësit apo 
nga vleresuesit e këtyre testeve do ta rendisja si një problematikë në kompleksitetin 
e madh të maturës shtetërore .
Testet e haruara nga institucione të caktuara shpeshë here kanë ngjallur debate të 
mundshme në shkolle , në familje por edhe në shoqeri .Kemi patur raste ku nxënësit 
të kenë patur përpara tavolinës së provimeve , teste te maturës të pa formuluara mirë 
.Gjithashtu testet kanë patur edhe mungesa të kotekstit gjuhësorë,organizimi në fj ali 
apo sistemit të pikësimit .Ne vetë mumnd t’a kumtojmë se sa konfuzion mund të 
sillte ky rast i sipëe përmendur .Nga ana tjetër gjejmë situata ku pyetjet dhe pergjigjet 
e dhëna të mosë jenë në një linjë të drejtpërdrejtë .E gjithë kjo refl ektohet me të drejte 
tek celësi i vlerësimit të testeve.Një tjetër problematikë të përmëndur edhe më lartë 
do të ishte menyra e vlerësimit të testeve , personave pergjegjës ne vlerësim e cilia 
do të refl ektonte përfundimisht tek nota që nxënësit do të merrnin .Por a jemi ne 
koshĳ ent që po ndosjhin këto gjëra? Nga ana tjetër a kemi ne hapësira ligjore dhe 
morale për t’i identifi kuar dhe ndryshuar këto probleme ?A e kupëtojnë te gjithë ketë 
rrezik dhe si e konceptojnë kolegët tane këte realitet ?E di që jemi shumë larg testeve 
të standartizuara , përdorimin e të cileve e gjejmë në Europën perëndimore dhe SHBA 
,por minimalisht do të sygjeroja tavolina të rrumbullakëta në mes specialistësh për të 
organizuar mendime te specializuara për të arritur teste të sakëta .
Organizimi i maturës duhet të matej nga shumë fakëtorë .Niveli i testeve duhet të 
pershtatet me realitetin e rezultateve të të nxënit dhe programeve në te gjithë vendin 
tonë .Realiteti tregon që jo në te gjithë vendin tonë rezultatet e të nxënit janë njesoje 
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dhe përballja me provimin e maturës do të silltë mos përshatje  me nivelin e tyre 
.Pas kësaj do të kaloj tek fakti i vlerësimit të maturës shtetërore . Vetëm pak ditë 
me parë në nje bisedë spontane mes kolegësh , mund të mesoje mirë opinioe apo 
mendime të ndrryshme lidhur me vlëresuesit e matures shteterore .Duke qënë një 
pjesë e vlerësimit të këtĳ  procesi prej dhjet viteve (Lëndë me Zgjedhje) ,më ka rëne 
rasti të punoj dhe kontaktoj më mësues të nderuar , me eksperienc ku ndonjëherë 
me të drejtë më ka lindur pyetja : a e njohin mësuesit lëndën që vlerësojne ? Rasteve 
të tilla të mësuesëve që nuk e njohin lënden por janë pjesë e vlëresimit , cuditërisht 
do ti jepej një përgjigje e thjeshtë : lodhja justifi kohet sepse arrihet në një konsensur 
profesional 1 dhe vlerësimi vazhdon .Cfarë do të ndodhë kur përballesh me ata 
mësues të cilët mund të kenë dhënë cdo lëndë tjetër në shkollë me perjashtim të 
lëndës që po vlerëson ? Dua të theksoj që këtë problem jam duke e analizuar jo 
në kuadër të vështirësive tona kundrejt këtyre përballjeve por kjo arsye arrin më 
larg .Në nivelin e vlerësimit që këta kolegë të nderuar  bëjnë .Disa prej tyre do të 
mjaft oheshin duke përdorur një fj alë të vetëme : celësi i vlerësimit mjaft on . Mund të 
them që ndihem e ofenduar t’a zbresim bisedën në nivel kaq të ulët pasi do të ishte 
fatale që një mësues cfarë do të vlerësonte një lendë tjetër , duke e patur fokusin 
tek ekzistenca e një celësi vleresimi . Lind pyetja : A mundet një celës vlerësimi të 
të ndërgjegjësonte ty rreth një vlerësimi objektiv ? Sekuencat vazhdojnë jo vetëm 
në vlerësimin fi ktiv që do të përft ojmë pork y element do të shkonte gjer tek hallka 
e fundit e zinxhirit , tek i pafajshmi ,nxënësi ynë të cilët me siguri që meritojnë më 
shumë profesionalitet . Pyetjet në kokën time si mësuese prej 14 vitesh në gjimënaz 
vazhdojn të më godasin jo vetëm arsyen por edhe shpirtin.
Vitet kalojnë dhe një ditë të afërt do të përballemi me faktin e të qënurit edhe 
prind i një maturanti ku do ta përjetojmë shumë herë më tepër në mënyrë më të 
hollësishme këtë fenomen . Po si mund ta pranojë unë një gjë të tillë ? Për shkak se një 
individ ndodhet në një pozitë të lartë shoqërore apo poste drejtuese mund të bëhet 
automatikisht pjesë e vlerësimit të maturës duke shkelur cdo normë akademike ? 
Apo mund të arrimë të kupëtojme faktin e thjeshtë që arsyeja për të marrë nje rrogë 
ekstra do ti tundonte këto individ të ishën ne vendin e gabuar ?
Konsensus profesional 1 (Dakordësi që arrihet në procesin e vlerësimit mes kolegësh, 
një e mesëme e artë ).
Cfarë mund të presim nga një vlerësues i tillë ku lënda është një fj alor i huaj për të .
Telefonatat dhe vonesat në procesin e vlerësimit do t’a thellonin krizën më tej.Dhe jo 
vetëm por shpesh herë përdoret edhe posti apo status ii tyre për te kërcënuar lidhur 
me mënyren e vlerësimit .Një rast konkret më vjenë ndërmend ku një koleg i cili si 
rezultat i një posti që mbante , rastësia e vuri përball meje në një dyshe vlerësimi .Në 
momentin e parë të ballafaqimit të vlerësimit më tha këto fj alë : vazhdo e shkruaj 
, unë do të lëxoj e ti do të shkruash . Me një frikë të fshehur por duke më rrethuar 
me qindra maturantë të cilët me vinin e më iknin përpara syve , më dukeshin sikur 
më përbenin të isha e drejtë dhe pozitive në vlerësimin e punës së tyre , bëra një 
rezistenc ndaj asaj situate duke thënë : më fal për cfarë e ke fj alën . Natyrisht që për 
skemën e vleresimit më tha , - unë do të lexoj pikët e tabelës e ti do të shkruash . Jo , 
nuk mundem i thashë , unë nuk jamë mësuar të punoj në këtë mënyre .Megjithëse u 
gjenda shumë e kërcënuar mora përsiper rriskun për të qëndruar besnike profesionit 
tim dhe nxenësëve të mi .Vështirësia ishte e jashtëzakonshme .Koha e punës u zgjat 
tej mase dhe shumë koleg vinin e shkonin duke më tundur kokën .Dukej sikur në 
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heshtje më thonin . - Ti do ta gdhendesh2kë  njeri ? Nuk e di se cfarë risku po merr ? 
Nuk e kupëton se sa do të kushëtojë ? Mund të them se lodhja fi zike nuk do të fi tonte 
ndaj ndërgjegjjes time të qetë .Asnjëherë nuk u pendova për këtë qëndresë e cila do 
të ishte një rast i rrallë i këtillë por që mund të bëhet një përvoj dhe eksperienc për tu 
përdorur në këtë arë të lënë djerr . A është ky rasti i fundit të dashur nxënës , kolegë 
dhe prindër ? Përmasat e këtĳ  fenomeni mund të shkonin përtej pritshmërive tona . 
Si mundet një mësues të jet në këtë gjendje ? A nuk mendon që edhe nëse mundësia 
burrokratike do të të servirte një mundësi të tillë , ti do të mbeteshe vetëm një rrogetar 
dhe kurr një profesionist ? A e di ti që në dorën tënde gabimisht ështe vendosur fati i 
shumë nxënësve ? A do ta vështirësonte maturën shtetërore ky fenomen ?
Nuk e merrni dot me mëndë se sa prindër ë nxënës janë zhgënjyer dhe penalizuar si 
pasoj e një fakti të tillë . Jo të gjithë e dinë dhe e kanë përdorur të drejtën e kontestimit 
të notës .Dua të mbetem gjithnjë strikte e tematikës time duke renditur nevojën dhe 
domosdoshmerinë e zbatimit të ligjit në këtë proces më shumë se kudo tjetër .
gdhendesh2(t’a ndërgjegjesosh dikë ). 
Vlerësuesi duhet të jetë serioz , rigoroz , profesional , i zellshëm dhe i arsyeshem 
në punën e tĳ  pa lënë pas dore zbatueshmërin ligjore . Në shoqërinë tonë dhe në 
arsimin shqipëtar ky fenomen po calon dhe nuk do të isha fare jashë mode nëse do të 
sillja këto problematika sepse me siguri që disa prej nesh kanë në dorë të bëjnë hapa 
ndryshimi .
Një tjetër problematikë me të cilen jam duke u përballur momentalisht , në vitin 
akademik 2018-2019 në kuader të maturës shtetërore do të përmendja edhe mënyren 
e përzgjedhje të lendëve me zgjedhje .  
Sot për sot po përballemi me një mënyrë të re të strukturimit të klasave dhe grupeve 
në gjimnazet tona që prej muajt Maj te vitit 2018 mësuesit kujdestar të klasave të 
11-ta në bashkpunim me drejtoritë përkatësë , përpiluan një formular ku nxënësit 
kishën të drejtë të perzgjidhenin lëndët përkatese sipas preferencave .Ky formular 
do të fi rmosej nga prindërit pasi nxënësi do të kishin kaluar në disa faza të caktuara 
ndërgjegjesimi per zgjedhjen e preferencave të tyre . Këto lëndë do t’i drejtonin drejt 
një profesioni të caktuar në të ardhmen por jo vetëm , ato do të ishën më të lehta për 
t’u testuar .Kështu ishte e llogaritur shumë mirë shmangja e mjaft  pikë pyetjeve të 
nxënësve .Firma e prindit apo kujdestarit do të vuloste gjithcka pasi ata vetë nuk 
kanë të drejtën e fi rmës . Mirë po Shtatori i vitit 2018 do të sillte një tjetër realitet të 
cilin jamë duke e përmendur si një shkelje , e cila do të cojë në të njëjtin përfundim të 
qershorit të nxehtë të maturës ,në Korrikun përvëlues të rezultateve te arritura dhe 
për më tepër në Shtatorin e shirërave të rrëmbyeshem të pozicionimit të maturantëve 
në Universitetet e pa dëshiruara .Rrenja e kesaj problematike nis në shkollë ,aty ku 
maturantit nuk i merret parasysh përzgjedhja e mëparëshme së bashku me fi rmën e 
prindit .Shumë nxënës dëshmojnë se iu ështe grrisur në fytyrë fl eta e perzgjedhjes se 
mëparëshme dhe u eshte kërkuar te nenshkruajnë një zgjedhje të dytë .Shumë të tjerë 
tregojnë se nuk iu është marrë parasysh përzgjedhja e lëndëve nga 1-15 . Kjo duket 
sikur ështe përmbysur nga 15-1 .
A mund të imagjinojmë se cfarë anomalĳ e do të sillte kjo ? Mbi cfarë baze ligjore 
është realizuar kjo ndarje? Po ta shikosh nga jashtë gjendja duket e strukturuar . Ne 
pamjen e parë të duket sikur ndarja në grupe ka përmbushur dëshirat e tyre . Por do 
të mjaft onte vetëm një bisedë më ta për të mësuar irritimin e tyrë të tejskajshëm .Duke 
qënë mësuese pran një gjimënazi e lëndëve me zgjedhje ,këtë vit , për të motivuar 
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nxënësit e mi dhe për ti ballafaquar me realitetin , iu drejtohem e bindur se lenda 
që zhvillojmë së bashku është lënda e tyre e preferuar . Kjo sintezë do të mjaft onte 
për të parë reagimin e tyre pasi shumë prej tyre dëshmojnë se përzgjedhja as që 
nuk është marrë parasysh fare . Nje nxënëse me inicialet G.B  do të thoshte që unë 
ndodhem rastësisht këtu .Por … Cili faktor mund të na sillte këtu ? Si do të ndiheshe 
ti po të ishe mësuesi i këtyre maturantëve të cilët nuk e kanë zgjedhur vetë lëndën 
?Si do të mund ti organizoje në nje bisedë me shpresë apo të zhvilloje mësimin me 
ta ? Atyre nuk do tiu mjaft onte asgjë pasi duket sikur janë nisur drejt një ishullit të 
gabuar , pra lëndët me zgjedhje nuk janë ato që kanë deshiruar . Përfundimet janë të 
matëshme . Rezultatet nuk do të ishën shpresëmëdha dhe zgjedhja e profesionit të 
tyre duket sikur është diktuar nga të tjerët . Kush ka vendosur për fatin e tyre ? Cfarë 
do të fshihej pas këtĳ  vendimi ? Shumë tronditese por katuale në Shqipëri . Për shkak 
të rrezikshmerise qe kanë mësuesit për humbjen e vëndeve të punës ,arrihet në një 
manipulim të tillë ndaj maturantëve dhe prindërve të tyre . Një tjetër problematik 
aktuale e cila bashkangjitet me sa thamë më lartë është mungesa e mësuesëve 
specialist për lëndet si Qytetari , Sociologji , Filozofi  - Ekonomi etj.
Nuk do të kurseja askënd dhe asgjë në shkëmbim të ndihmës që kanë nevoje t’ju 
jepja maturantëve , nxënëxve të mĳ  , fëmĳ ëve të mĳ  . As mungesa totale e psigologut 
as mungesa e një elite qe do ti këshillonte ata drejt një karriere , duket sikur nuk ka 
rënë në sy .Kaq shumë pika të lartë përmendura dhe shumë transparente , do të 
mjaft onin për tu ndërgjegjësuar së pari e më tej për të ndërmar reformat e duhura  
në arsimin dhe maturën shtetërore shqipëtare .Këta maturant nesër do të jenë mjeku 
i familjes tënde , deputeti i zonës , mësuesi i brezit të ardhshem etj .Si do të mund tju 
dilje përpara neser , me të gjithë këto problematika që i’u kemi shkaktuar ? Ne i’u 
kemi atyre borxh të ardhmen e sigurt e cila rrënjët po i hedh sot.
Lidhja e të gjithë elementëve është tepër e ndërlikuar dhe si rezultat shikojmë 
vartësinë shkak-pasojë. Në asnjë vend të Europës, të cilën e këmi si pikë referimi, 
nuk do të ndodhte kjo. Për shumë europianë apo amerikanë është e pabesueshme 
që mund të ndodhë një gjë e tillë. Shoqëria jonë gjithashtu po përjeton problemet e 
arsimimit sepse mallkimi më i madh për një popull do të ishte zhytja në një batak të 
këtillë, e sistemit arsimor. Me siguri këto probleme duhet të na shqetësojnë të gjithë 
ne por nga ana tjetër jo të gjithë ne mund të bëjmë dicka për të përmirësuar këtë 
aspekt. Për disa mjegulla e krĳ uar do të sillte përfi time fi nanciare. Dekadat po kalojnë 
dhe sot përvec se mësues jemi edhe prindër. Do të ishte e dhimbshme që fëmĳ ët tanë 
të karakterizoheshin nga pasiguria apo rastësia e konkurencës së pandershme. A ke 
menduar ndonjëherë si do të ishte më i sigurt një kurorëzim i shkollës së mesme? 
Konkursi nga ku kemi kaluar edhe ne apo përqafi mi i testeve të standartizuara të 
cilat mbeten një ëndërr e bukur? Gjithsesi alarmet mbeten të larta dhe po ju them se 
është serioze për t’u konsideruar pasi këto këndvështrime vĳ në nga ne, që jemi duke 
u gdhirë dhe duke fj etur në këto realitete. Pse mos të nisen të gjithë nga një start? 
Përse gara të mos jetë e ndershme? Të fi tojë ai që e meriton!
Por si përfundim ky realitet nuk më frikëson, sepse ne jemi nga ata që vërtetë mund 
t’ia dalim. Pasi kemi identifi kuar me korrektësi problematikat e sipërpërmendura 
me statusin e një mësuesi, prindi, lideri, apo reformatori mund të bëjmë secili pjesën 
e tĳ  dhe mund të sjellim këndvështrime të ndryshme nga këto, vetëm brenda një 
kohe të shkurtër.
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Zhvillimi teknologjik po transformon komunikimin, e gjithё shoqёria nёn 
pushtetin e  industrisё sё kulturёs

Manila Kaca

Hyrje

Me anё tё punimit tё kёsaj teme synohet tё pёrcillet jo vetёm thjesht raporti i zhvillimeve 
teknologjike me strukturat e komunikimit kulturor, por edhe tё realizohet njё hulumtim 
thelbёsor rreth këtyre koncepteve. Çfarё nënkupton termi industri e kulturёs? Pёrse ka marrё 
kёtё emёrtim? Anёt pozitive dhe negative, kritikat qё i janё bёrё? Efektet qё ka pёrcjellё tek 
konsumatori? A ёshtё vёrtet industria e kulturёs biznes argёtimi? Si ka ndikuar nё konceptimin 
e formave tё reja tё komunikimit? Si ka ndikuar zhvillimi i teknologjisё, prodhimit masiv nё 
vetёdĳ en dhe formimin e njerёzve? Sa reale ёshtё ajo çka ofron kjo industri, vёrtet njerёzit sot 
jetojnё nё mirёqenie apo ёshtё thjesht njё iluzion i krĳ uar me qёllimin pёr tё pёrfi tuar audiencё? 
A ёshtё e vёrtetё qё njerёzit sot janё bёrё mё individualistё duke u fokusuar rreth interesave 
tё ngushta e duke harruar vlerat e vёrteta njerёzore? Vihet re qё industria e kulturёs ёshtё 
e lidhur ngushtё me progresin teknologjik duke marrё njё zhvillim marramendёs sa edhe 
Adorno shprehet se teknologjia sot pёrbёn bazёn e vetё sundimit, kjo tregon se teknologjia po 
fi ton gjithmonё e mё shumё pushtet mbi shoqёrinё, por sa pozitive ёshtё kjo pёr shoqёrinё, 
ҫfarё fi ton dhe humbet shoqёria nga ky progres ? A pёrbёn rrezik sot industria e kulturёs, 
teknologjia pёr shoqёrinё,komunikimin gjuhësor?   

Rëndësia dhe evoluimi i komunikimit

Çdo individ e kulturё ka karakteristika tё ndryshme pёrsa i pёrket nocionit tё 
hapёsirёs nё funksion të komunikimit, nёse pёr disa individё pёrbёn problem ndarja 
e hapёsirёs personale me ato qё e rrethojnё, ka tё tjerё qё janё mё bashkёveprues dhe 
pranojnё tё ndajnё hapёsirat personale me tё tjerёt, ky fenomen lidhet drejtpёrdrejt 
me psikologjinё e individit si dhe me prejardhjen kulturore tё tĳ  psh; njё europian 
perёndimor ndryshon totalisht nga njё individ i ardhur nga lindja, nёse gjermani 
karakterizohet nga ft ohtёsia karakteriale, indiferentizmi, vendosmёria, njё arab 
ёshtё totalisht e kundёrta, ёshtё mё miqёsor, mё i afruar, me ndjeshmёri mё tё lartё, 
krahasimi ndёrmjet tyre vlen pёr tё pёrcjellё idenё se ҫdo individ e kulturё zotёron 
veҫoritё e saj e ndaj nuk mund tё pretendohet tё krĳ ohet njё sistem unik komunikimi, 
por vetёm tё investohet nё bashkёveprimin ndёrkulturor pёr tё siguruar vazhdimёsi 
tё hapёsirave komunikuese.
Falё evoluimit shoqёror sot komunikojmё gjёrёsisht me botёn pёrmes kanaleve tё 
ndryshme tё trasmetimit si;shtypi, televizioni ,radio, kinemaja, interneti. Zotёrimi i 
mjeteve tё pёrhapjes sё informacioneve mundёson dhёnien e menjёhershme tё lajmit 
nё kohё reale dhe nё mbarё botёn, kjo shihet me shumё pozitivitet pasi ҫdo njeri ka 
mundёsinё tё informohet pёr shumёҫka nё kohё reale,por ka edhe tё meta, media 
nuk mund tё trasmetojё gjithҫka tё papёrpunuar, lajmi verifi kohet, seleksionohet nuk 
mund tё jepet shabllon sepse ndiqet nga grupmosha tё ndryshme dhe prek shumё nj
erёz.                                                                                                                                                            
Shumё autorё i ofrojnё mbёshtetje dukurisё sё komunikimit masiv, media, ndёr 
to Makluhan i cili shprehet se nuk ka mё barriera nё komunikim, tё pasurit e tё 
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varfёrit komunikojnё barazisht1 dhe gjithcka falё medias, e sheh median si njё dritare 
informimi pёr ҫdo shtresё tё popullsisё, por media gjithmonё duhet parё me syrin 
kritik pёr ta pёrmiёsuar, pёr tё mos e bёrё homogjene po mё profesioniste.Media 
nuk e gёzon plotёsisht lirinё si nga ana ekonomike ashtu edhe lirinё e trasmetimit, 
nё kёtё mёnyrё lipset tё tregohemi sa mё objetivё nё vёrtetёsinё e produkteve 
mediatike.Kur mjetet e komunikimit masiv triumfojnё, sipas McLuhan, vdes ″Njeriu 
i Gutembergut″ dhe lind njё qenie e re e aft ё tё perceptojё botёn nё njё mёnyrё tё 
re.Nuk e dimё nёse ky njeri i ri do tё jetё mё i mirё apo mё i keq, dimё vetёm qё do 
tё jetё njё njeri i ri.2  
Media nё vetvete zotёron thuajse pushtet tё pakontrolluar, ushtron ndikim shumё 
tё madh tek njerёzit e rrjedhimisht orienton mendёsinё e tyre sipas interesave, pra 
mundёson manipulimin e opinionit dhe krĳ imin e njё realiteti fi ktiv, ndaj njё pjesё e 
autorёve i kushtojnё vёmendje pёrmbajtjes sё mesazhit dhe mёnyrёs sё trasmetimit. 
Pёrmbajtja e mesazhit nuk analizohet vetёm nё aspektin informues, nё vёrtetёsinё e 
tĳ , por edhe nё synimet e qёllimshmёrinё e tyre

Komunikimi me pamje si një gjuhë e re

Zhvillimi i vrullshёm qё media ka pёsuar ka sjellё shumёfi shimin e mesazheve 
pamore, ka marrё jetё njё tjetёr lloj komunikimi qё paraqitet tepёr produktiv, ai 
arrin tё pёrҫohet tek njё numёr jashtёzakonisht i madh teleshikuesish. Nisur nga 
etimiologjia e fj alёs pamje, imazh nёnkuptojmё se jemi brenda atĳ  produkti mediatik 
tё cilin e pёrthithim ҫdo ditё e me tё cilin kemi krĳ uar njё lloj varёsie qё ёshtё 
vёshtirё tё shkeputet psh; tashmё jemi mёsuar qё ҫdo lajm shoqёrohet detyrimisht 
me njё pamje tё caktuar qoft ё edhe irreale, vetёm qё tё bёhet sa mё e kuptueshme 
pёr publikun.
Nё fushёn e komunikimit ёshtё i rёndёsishёm aspekti ndёrveprues dhe konkretisht 
komunikimit me pamje i mungon sepse shpesh ushtrohet vetёm nё njёrin drejtim, 
marrёsi e dhёnёsi nuk bashkëveprojnё. Gjuha e pёrdorur nuk mbart mё peshёn e 
gjuhёs sё mirёfi lltё, i jepet prioritet imazhit, Fulkinjoni shprehet se ka lindur njё 
qytetёrim i vёrtetё i imazhit3 si pasojё imazhi perceptohet si njё kod i ri komunikimi, 
si njё gjuhё e re nёpёrmjet tё cilёs trasmetohen mesazhe tё shumta , psh; trasmetimi 
i njё reklame me fokus njё x pĳ e energjike, por me objekt njё femёr e njohur, me 
njё imazh tё caktuar publik. Synimi i kёtĳ  komunikimi me pamje realizohet mё 
sё miri, mesazhi trasmetohet nёpёrmjet njё imazhi qё shёrben si kod dhe pёrcjell 
shikueshmёri tё garantuar.       
Idhtarёt e komunikimit me pamje tregohen tё ashpёr, ndёr to, Umberto Eco i cili 
shprehet se komunikimi nёpёrmjet imazhit mbёshtetet mbi njё kod tё dobёt, nё 
kundёrshtim me gjuhёn qё, ёshtё njё kod i fortё4 me kёtё Eco trasmeton idenё sado i 
sukseshёm mund tё jetё komunikimi me pamje duke dhenё efekte tё menjëhershme 
sёrish nuk do arrĳ ё tё pёrҫojё emocionin, sigurinё qё pasqyron gjuha si kod, 
imazhi ёshtё i pёrkohshёm ndёrsa gjuha jo, gjuha trashëgohet nga brezi nё brez e 
pёrcjell vazhdimёsi, imazhi ёshtё fi ktiv. Pamja ka si funksion thelbёsor tё tёrheqё 
shikuesin e lexuesin, po vihet re se sot po i kushton vёmendje imazhit edhe shtypi 
1  KB.Cristian &M.Xavier,“Komunikimi”,Logos,A fq.143.
2  M.Denis.“Teori tw komunikimit masiv″,U.F.O, Tiranw,fq.113.
3 B.Cristian &M.Xavier,“Komunikimi”,Logos.A fq.135.
4 B.Cristian &M.Xavier,“Komunikimi”,Logos.A fq.135.
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i shkruar, ku pamjet po zёnё hapёsira gjithmonё e mё shumё, efekti qё pёrcjellin 
pamjet ka detyruar gazetat t`i bёjnё vend brenda tyre, ky fenomen vihet re edhe  me 
revistat,madje ёshtё mё e theksuar, revista konceptohet mё shumё qё tё shihet se 
sa tё lexohet hapёsirёn mё tё konsiderueshme e zёnё sigurisht pamjet, ҫdo rubrikё 
ilustrohet me imazh, u jepet prioritet rubrikave qё sigurojnё spektakël.Element 
interesant qё pёrdor shtypi janё karikarurat, tё cilat pёrfaqёsojnё paraqitje grafi ke 
të gjendjeve të ndryshme shoqërore nёpёrmjet ironisё e sarkazmёs, mё parё ishtё 
njё fenomen i dënueshёm, por me kalimin e kohёs karikaturistёt fi lluan tё dilnin 
mё shpesh nё shtypin e pёrditshёm dhe u bёnё mё popullorё, nuk shiheshin mё 
me syrin negativ, edhe politikanёt nisёn tё mёsohen me kёtё fenomen.Nёpёrmjet 
kёtyre formave grafi ke shpaloseshin situata e gjendje tё caktuara shoqёrore, pra 
trasmetoheshin mesazhe dhe kёto forma shёrbenin si kod komunikimi, gjithmonё 
duke u pёrmirёsuar, nuk mereshin me personazhet, por fokusoheshin tek ngjarja pёr 
tё treguar objektivitet dhe paanshmёri.   
Kominikimi nёpёrmjet imazhit shfaq siguri, ndaj gëzon pёrhapje tё gjёrё, transmetimi 
i pamjeve shfaqet si garanci e realitetit, por edhe si bartёse e konotacioneve 
tё pashprehura e kёshtu i jep besim shikuesve se ato ҫka pasqyron janё reale, 
pavarёsisht se jo gjithmonё ndodh kёshtu, shpesh media manipulon pёr interesa tё 
ndryshme duke na sevirur tё rremen si realitet. Masivizimi i komunikimit me pamje 
vjen gjithmonё e nё progres, shumё tё prekur nga ky realitet janё fёmĳ ёt, sot gёzojnё 
pёrhapje të gjёra librat vizatimorё tё cilёt nga njё anё i ndihmojё pёr ta kuptuar më 
lehtё informacionin, por gjithashtu sjellin edhe pasoja negative, fёmĳ ёt humbasin 
kontaktin me gjuhёn e mirёfi lltё,nuk arrĳ nё tё marrin formimin e duhur gjuhёsor, 
kunfozohen vetёm brenda disa kuptimeve tё ofruara nё mёnyrё shabllone dhe nuk 
kultivojnё zgjerimin e fantazisë e ideve.     
Gjuha e varfёr qё pёrdoret ҫon rrjedhimisht nё njё nivel tё ulёt kulturor.Roland 
Barti pohon se vetё shkrimi po bёhёt imazh5 kjo nënkupton se po humbet rёndёsia 
e shkrimit nё letёr e jo vetёm , shkrimi i titujve me shkronja tё mëdha e tё forta 
tregon qё po synon tё shesё titujt e jo pёrmbajtjen e cila shpesh zë mё pak hapsirё 
sesa titujt, pёrdorimi i ҫdo elementi nё funksion tё komunikimit me pamje pasqyron 
se i kushtohet rёndёsi e veҫantё me qёllim qё tё jёtё sa mё produktive.  
Konstatohet gjithmonё e mё shumё se komunikimi me anё tё imazheve ёshtё i 
kudopranishёn, sot njerёzit gёzojnё pafund mundёsi pёr tё marrë informacion e 
dĳ e, asnjëherё mё parё nuk kanё punuar nё kushte mё tё mira, e megjithatё sёrish 
njeriu nuk ndihet i ngopur e plotёsuar, dyshon pёr realitetin e pёrcjellё. Media ofron 
njё univers irreal nga ku individi e ka tё vёshtirё tё shkëputet. Pёrhapja e gjёrё e 
imazheve shikohet problematike nga aspekti kulturor, krĳ on prapambetje kulturore, 
suksesi i librave vizatimorё sjell qё rinia ta humbasё shĳ en pёr tё lexuar. Rrjedhimisht 
qytetёrimi i ri, tё cilin e kanё sjellё nё jetё mediat nga shumё anё mund tё duket veҫse 
si nёnprodukt i njё bote tё sёmurё nga ëndrra6.
Zhvillimi teknologjik, ndёrthurja e kompjuterave dhe telekomunikimit, pёrdorimi 
i informatizimit kanё sjellё rrezikun qё mjeteve tё komunikimit t`u jepet njё rol e 
pushtet i fuqishёm, si pasojё ndryshojnё ekuilibrat e lirive nё sajё tё pёrdorimit 
sistematik tё kompjuterave nё largёsi, ndёrtimit e zhvillimit tё rrjeteve tё fuqishme, 
njerёzit ndihen sa komodё qё zotёrojnё mjete pёr t`u informuar e komunikuar 
5 B.Cristian &M.Xavier,“Komunikimi”,Logos.A,fq.137.
6 B.Cristian &M.Xavier,“Komunikimi”,Logos.A,fq.142. 
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me mbarё botёn, po aq janё edhe tё rrezikuar pasi nuk ka asnjё dyshim qё rritja e 
vrullshme e mediave elektronike do ta fuqizojë ndjeshёm pushtetin e shtetit mbi 
qytetarёt. Sot njeriu ndihet mbret i gjithҫkaje, falё teknologjisё ai mund tё realizojё 
thuajse ҫdo gjё qё dёshiron, mendon se po jeton nё njё parajsё teknologjike dhe kjo e 
ka kthyer nё njё robot qё thjesht mendon si tё perfeksionohet gjithmonё e mё shumё, 
duke lёnё pas vetitё e tĳ  njerёzore.
Nёpёrmjet progresit teknologjik propagandohet ideja e ndjesisё sё mirёqenies, nё 
sajё tё kёtĳ  zhvillimi gёzojmё mё shumё benefi te se mё parё e mendojmё vёrtet 
se jetojmё mё mirё, fuqia e ideologjisё sё industrisё sё kulturёs ёshtё aq e fortё sa 
ka zёvendёsuar edhe vetёdĳ en njerёzore, ndaj shpesh duket sikur bota dёshiron 
tё jetё e mashtruar, edhe pёr kёnaqёsi tё shkrurtra, edhe pse e dinё qёllimin pёr 
tё cilin ёshtё prodhuar.Vihet re se njerëzit konformohen në masë ndaj tendencave 
aktuale të shoqërisë, ndjejnë nevojën të bëhen pjesë e grupeve që refl ektojnë nuancat 
e modernitetit, psh, kafeneja është kthyer në një insitucion të mirëfi lltë social ku 
përpunohen e diskutohen të gjitha problemet social-kulturore dhe jo vetëm, në 
këtë mënyrë mendohet se në kafene zgjidhen të gjitha ҫështjet. Industria e kulturёs 
akuzohet edhe se pengon zhvillimin e autonomisё, pavarёsisё, mungojnё individё 
tё pavarur qё gjykojnё dhe vendosin me vetёdĳ e pёr veten e tyre, serialet televizive 
janë shembulli tipik ,e ngërthejnë publikun pas vetes duke e shndërruar në një vartës 
të bindur.
Industria e telenovelave e ka studiuar mirë psikologjinë e masës dhe ka arritur të 
nxjerrë përfi timet e saj mjaft  mirë.Një arsye se pse këto seriale kanë kaq shikueshmëri 
lidhet drejt për drejt dhe me kulturën e këtyre njerëzve dhe vendin e origjinës.
Koncepti vlerësues që njerëzit kanë për kulturën ndryshon nga personi në person 
dhe nga një vend në tjetrin,brenda ҫdo grupi njerëzor ka vlera që cilësohen si më të 
mira se disa të tjera, por vlerat që ҫmohen më shumë në një shoqëri variojnë sipas 
rajoneve, vendeve, besimeve, gjinisë etj.Konkretisht vihet re se shikueshmëria më e 
lartë e telenovelave është në vendet në zhvillim siҫ është edhe vendi ynë.Element i 
rëndësishëm është edhe reagimi e sjellja e njerëzve ndaj produktit, gjithmonë publiku 
atashohet me personazhet, gjen veten tek ato, thur ëndrra e projekte të ndrsyshme, 
edhe ndodh gjithmonë e njëtja gjë, shqiptarët qanë që të gjithë si për vdekjen e  
komisar Katanit si për vdekjen e Sadnës(personazh telenovele), kohë të ndryshme, 
por psikologjia konsumatore,psikologjia e turmës nuk ka ndryshuar, publiku futet 
aq shumë në brendësi të personazheve sa ju ngjan sikur po e përjetojnë realisht atë 
ҫka trasmeton ekrani i televizionit, sikur ju ka ndodhur atyre dhe jo që është thjesht 
fi ksion.    
Adorno shprehet se pёr konsumatorin nuk ka mё asgjё pёr t`u klasifi kuar7kjo 
nёnkupton qё industria e kulturёs nxit prodhimtarinё masive,  por jo cilёsore,kapet 
pas gjёrave tё cekёta pёr tё mbĳ etuar,gjithmonё nё kёrkim tё diҫkaje pasi sheh qё 
po i humbet rёndёsia,e shfaq produktin e saj nё mёnyrё tё tillё qё tё bёjё pёr vete 
konsumatorin,kёsisoj ajo mundohet tё mbĳ etojё me ҫdo kusht,duke u bёrё sa mё 
e thjeshtё dhe e  kuptueshme pёr masat,synimet e saj janё thjesht tё jenё sa mё 
popullore e tё ndjekura.Nuk ka mbetur më asgjë për tu klasifi kuar. Prodhuesit e 
kanë bërë atë për të.
Njerëzit ose me saktë masat konsideroheshin të pambrojtura e të pafuqishme 
përkundrejt efekteve të komunikimit në shkallë të gjerë.Tashmё sot jetojmё nё njё 
7 H.Max, A.Theodor,“Dialektika e Iluminizmit″,I.S.P&Dita2000,fq203.                     
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shoqёri e cila karakterizohet nga njё dyndje informacionesh, ku individi ka fatin tё 
jetё i informuar rreth ҫёshtjeve nga mё tё ndryshmet, gёzon njё sёrё mjetesh me anё 
tё tё cilave mund tё informohet nё kohё reale, ka komoditetin tё pёrzgjedhё atё ҫka 
pёlqen e ҫka i intereson. Pёrpos tё gjitha vlerave pozitive mbart edhe pasoja negative, 
e gjithё kjo liri e denduri informacioni e pengon publikun pёr tё gjykuar nё mёnyrё 
objektive duke mos i lёnё hapёsirё tё nevojshme pёr tё pёrthithur e pёrpunuar 
materialet qё shfaqen njёri pas tjetrit duke mos lёnё aspak hapёsirё ndёrmjet tyre
Shqetёsues ёshtё fakti sesa i besueshёm ёshtё informacioni qё pёrcilet, duke qenё 
se ka denduri ekziston mundёsia qё tё mos jetё i seleksionuar e i pёrpunuar. 
Besueshmёria ёshtё e ulёt ngaqё e mbysin publikun me informacione e ngjan sikur 
këtё e bёjnё pёr ta larguar nga informacioni real,e servirin gjithҫka nё mёnyrё tё atillё 
qё tё ngjajё sa mё reale. Ёshtё e rёndёsishme qё jo gjithҫka tё merret ashtu si serviret, 
pa u  pёrpunuar,duhet parё me vёmendje deri ku arrin saktёsia e informacionit, tё 
realizosh njё verifi kim tё mos e marrёsh ҫdo gjё tё papёrtypur.
Interneti kërkoniiitë çojë në konfi rmimin e thënies së Adornos dhe Horkheimer-it 
se industria kulturore mundëson “lirinë për të zgjedhur atë që është gjithmonë e 
njëjta gjë”. Kampionët e jetës online premtonin një utopi të disponueshmërisë së 
pafundme: si një “gërshet i gjerë” i produkteve të deponuara do të ngjallë interesin 
për kulturën që nuk është trend. Kultura duket më monolite se kurdoherë tjetër, me 
disa korporata të mëdha – Google, Apple, Facebook, Amazon- që prĳ në si monopole 
të paprecedenta.Diskursi internetor është bërë më i ngushtë, më shtypës.Teknologjia 
komploton me populizmin për të krĳ uar një diktaturë boshe ideologjike të pëlqimeve 
(likes).Përderisa homogjenizimi i kulturës vjen me shpejtësi dhe teknologjia e 
përgjimit rri pezull në kufi j të trurit tonë, hapësirat e këtilla po bëhen më të rralla dhe 
më të mbyllura. Nuk më hiqet nga mendja një fj ali e Virginia Ёoolf në “The Ёaves”: 
“Njeriu nuk mund të jetojë jashtë makinës për më shumë se ndoshta gjysmë ore”.

Progresi teknologjik përkundrejt regresit tё komunikimit kulturor

Sapo dёgjojmё apo shohim fj alёn progres nё mёnyrё  tё pavetёdĳ shme e lidhim 
me njё fenomen pozitiv qё po ndodh,qoft ё ekonomik,politik,social e teknologjik,nё 
kёtё mёnyrё nё psikologjinё tonё mendore pёrceptohet njё zhvillim pozitiv,e 
nё tё vёrtetё kёshtu ndodh pavarёsisht pasojave negative qё mbart.Konkretisht 
progresi teknik konsiderohet si risi tepёr produktive e qё sjell pёrfi time tё majme 
si nё aspektin ekonomik e teknologjik,falё kёtĳ  progresi sot komunikohet mё lehtё 
e mё shpejt,shoqёria zotёron mjete tё specializuara tё cilat ndihmojnё nё rritjen e 
prodhimtarisё. Nё njё afat kohor mё tё shkurtёr kemi mё shumё mundёsi e lehtёsi 
nё shkёmbimin e informacioneve, por gjithashtu progresi teknik mbart edhe anё 
negative, psh sjell humbjen e tradiconales, sot ngjan ҫdo vend ku shkon i njёjtё, tё 
gjitha me pallate shumёkatёshe e shtёpi luksoze,pra nuk janё ruajtur karakteristikat 
tradicionale qё e bёjnё njё vend tё ndryshёm e tё vecantё nga tё tjerёt.       
Zhvillimi teknologjik e ka ndryshuar katërcipërisht raportin e njeriut me natyrën 
dhe komunikimin, njeriu po shkёputet gjithmonë e më shumë nga natyra e po 
orientohet drejt zhvillime teknologjike të cilat ia kanë lehtësuar jetesën dhe e bëjnë të 
ndihet i mrekulluar nga ndryshimet kolosale, mënyra e komunikimit ka ndryshuar 
ndjeshëm,nuk ka më komunikim tradicional nëpërmjet penёs e letrës ,nëpërmjet 
antropologëve kulturorё që realizonin shkëmbime kulturore,sot kemi telefona me 
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tach, internet pa kufi  që na lejon të njohim e komunikojmë me të gjithë botën pa qenë 
nevoja për të realizuar ekspedita si antropologët.   
Progresi teknik karakterizohet nga prodhimtaria nё seri e diktuar kryesisht nga 
forcat ekonomike tё cilat synojnё thjesht standartizimin e shoqёrisё, duke sakrifi kuar 
ҫdo ndryshim pozitiv e produktiv, sot ne kemi kёngёtarё nё seri,opinionbёrёs nё 
seri,artistё nё seri,pra ҫdo gjё nё seri dhe pa efektivitet, mungon një etalonmatës.Po 
t'i referohemi industrisë së muzikës  vëmë re se sot kemi shumë këngëtarë, shumë 
këngë, por shumë pak këngë njohim e përcjellim, sepse të gjitha ngjajnë njësoj dhe 
nuk marrim asnjë lloj efekti, gjithҫka realizohet për të qenë sa më në modë e për 
të përfi tuar sa më shumë, kështu të gjithë bëhen modernë të pasukseshëm. Baza 
teknologjike sot pёrbёn bazёn e vetё sundimit8 kjo pasqyron se teknologjia po 
fi ton gjithnjё e mё shumё pushtet mbi shoqёrinё,duke u konsideruar si pushte 
i fortё ekonomik,motorri lёvizёs i gjithҫkaje .Sa mё i fortё ёshtё njё vend nga ana 
teknologjike aq edhe ekonomi më tё zhvilluar zotёron, gjithashtu mbart edhe mё 
shumё pushtet.Një arsyetim teknologjike është arsyeja e dominimit vetë.Kjo është 
natyra detyruese e shoqërisë sё tjetërsuar nga vetvetja. Ajo e ka bërë teknologjinë 
e industrisë së kulturës jo më shumë se arritjen e standardizimit dhe prodhimit në 
masë, duke sakrifi kuar çdo gjë të përfshirë një dallim midis logjikës se punës dhe 
sistemit shoqëror.     
Progresi teknik ka ardhur si pasojё e zhvillimit tё kapitalizmit,nevojёs nё rritje pёr 
prodhimtari,  u vu re gjithnjё e mё shumё kёrkesa nё rritje pёr produkte të reja,bota hyri 
nё njё fazё tё re zhvillimi,tashmё njerёzit ishin tё etur pёr tё pёrthithur ҫdo ndyshim 
sido qё tё ishte ai. Nё sajё tё progresit teknik sot jetojmё nё botёn e internetit ku 
komunikojmё virtualisht me mĳ ёra njerёz e nё kohё reale, fenomeni internet nё ditёt 
tona ёshtё ndёr mё tё diskutuarit, jo pёr faktin qё deri mё tani pёrbёn njё nga arritjet 
mё tё mira teknologjike sepse kjo ёshtё e pranuar gjёrёsisht, por pёr anёt negative qё 
mbart.Sё pari ёshtё komunikim virtual, gjё qё nёnkupton se nuk pёrcjell emocionin 
qё trasmeton komunikimi i drejtpёrdrejtё, ёshtё rrjet komunikimi e informimi jo i 
menaxhuar mirё pasi gjen informacione jo tё sakta dhe nuk seleksionon duke bёrё 
qё shumё fёmĳ ё e tё rinj tё bien pre e gjёrave tё ndaluara pёr to.Duke qenё se gёzon 
forcёn tёrheqёse tё sё resё bёn pёr vete me mĳ ёra njerёz qё tashmё kanё krĳ uar 
varёsi e shpenzojnё orё tё tёra tё cilat nuk janё aq produktive.   
Sot tek njerёzit vihet re njё tёrheqje e parezistueshme ndaj cdo shpikjeje teknologjike 
e mekanike, ndaj edhe cilёsohet si mekanik, ёshtё i prirur drejt kёrkimit tё kёnaqёsive 
tek mekanika,ndёrsa kemi njё zbehje tё ndjenjave tё gjalla njerёzore.I gjendur pёrballё 
njё zhvillimi tё vrullshёm teknologjik nё shekullin e 20-tё e ka bёrё njeriun adhurues 
tё progresit e tashmё magjepsia nuk vjen nga natyra dhe fenomenet e saj, por nga 
ekspansioni teknologjik, ndёrgjegjia dhe magjepsia njerёzore bёhen mё materialiste, 
pragmatike dhe tё orientuara drejt garёs sociale pёr arritje, pasurim, konsum dhe 
pёrmbushje, duke lёnё pjesёrisht mёnjanё delikatesёn, butёsinё dhe nevojёn pёr tё 
jetuar thjesht mjaft ueshёm.     
Koha ka treguar se njerёzit krĳ ojnё varёsi shumё shpejt ndaj fenomeneve tё 
reja,konkretisht ndaj progresit teknik qё pёrpos vlerave pozitive i ka bёrё masat 
mё tё dembelosura se kurrё mё parё,madje Adorno shprehet masat janё bёrё tё 
panevojshme pёr prodhim9 domethёnё pёrpos dembelizmit nuk janё mё as efi cente, 
8 H.Max,A.Theodor,“Dialektika e Iluminizmit″ I.S.P&Dita2000,fq198.
9  H.Max,A.Theodor,“Dialektika e Iluminizmit″I.S.P&Dita2000,fq239.                
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tё aft a pёr prodhim sepse progresi teknik ka arritur zhvillim shumё tё lartё aq sa po 
zёvendёson ҫdo proces prodhimi tё njeriut me makina tё fuqishme.Nisur nga i gjithё 
progresi teknik sidomos qё nga revolucioni industrial e deri mё sot pa dyshim qё bota 
ka ndryshuar totalisht, po deri ku mund tё shkojё e gjithё kjo ? Mos do arrihet krĳ imi i 
njё bote robotike ku ҫdo ndjenjё e emocion do fi llojё tё shuhet?  Shpikjet e industrisë së 
kulturës nuk janë as udhërrefyes për një jetë të lumtur,as një art i ri i përgjegjshmërisë 
morale,por më tepër janë këshilla për të mbajtur linjën,pas së cilës qëndrojnë 
interesat më të mëdha.Konsensusi që ajo propagandon forcon verbërinë,autoritetin 
e paqartë.Nëse industria e kulturës nuk matet sipas substancës dhe logjikës së 
saj,por sipas efi kasitetit të saj,sipas pozitës së saj në realitet dhe pretendimeve të 
saj të hapura;nëse fokusi i shqetësimit kryesor ka të bëjë me efi kasitetin me të cilin 
ajo gjithmonë bën për vete,potenciali i efektit të saj bëhet dyfi sh i rëndë.Zbulimet e 
njёpasnjёshme shkencore tё dy shekujve tё fundit stimuluan njё hov teknologjik i cili 
solli trasformimin socio-kulturor tё amerikёs dhe evropёs si fi llim e mё pas pjesёve 
tё tjera tё botёs.Marshimi i pandalshёm drejt risive krĳ oi situatёn e tranzicioneve tё 
shpeshta sociale, politike e kulturore.Urbanizimi modern mori trajta mekanizuese 
nё organizim dhe mentalitet, u formёsua miti i makinerisё qё shihej si zёvendёsuese 
superiore e njeriut, nё gjendje tё shumёfi shonte prodhimin madje supozohej se nё 
njё tё ardhme tё afёrt mund ta sfi donte inteligjencёn e tĳ .Epoka e re ndezi garёn e 
superioritetit teknologjik, sidomos nё fushёn e armatimeve dhe industrisё.Forca e 
fakteve shkencore servirej si medikament pёr shёrimin e bestytnive apo peshimin 
e besimeve dhe perceptimeve.Strukturimi bindёs i pёrgatiti njerёzit tё pёrqafonin 
ideologjitё e reja, mbushur me premtime pёr njё botё tё re plot me teknikalitete 
mbinjerёzore,pёrmes tё cilave njeriu do rriste pushtetin mbi natyrёn.Mendimi 
u vu nё kritikёn e fakteve, kur provohej, merrte trajtёn e formulёs,nё tё kundёrt 
kategorizohej si hipotezё a fantazi subjektive. Shkenca nuk besonte nё magjinё e 
realitetit, por në forcёn e eksperimentit.Kjo vetёdĳ e njёplanёshe e kombinuar me 
prodhimin masiv, ripёrkufi zoi suksesin dhe lumturinё si maksimalizim arritjesh e 
kёnaqёsish.Konceptimi i botёs nё suazёn e makinerisё gjigande, lё pak vend pёr 
imagjinatё e ndjesi shpirtёrore nё marrёdhёnien tonё me tё.Pikёrisht kjo ndodhi nё 
shek 19-20, njeriu tentoi pushtimin e natyrёs,kontrollin, dominimin fi zik nё favor tё 
mirёqenies sё tĳ , pasi botёkuptimi empirik e sheh atё ai materie, jo qenie tё gjallё, 
madje edhe kafshёt trajtohen nё cilёsinё e materies frymore.    
          Shfrytёzimi barbar i burimeve natyrore, vёnia nё rrezik, zhdukja e shumё specieve, 
ndotja industriale u shkatuan nga ky planifi kim i paekuilibruar, mungesё respekti 
ndaj mjedisit.Objektivizimi ekstrem i jetёs e kufi zon ndёrgjegjen nё perceptime 
tё drejtpёrdrejta, eksitenca bёhet thjesht mbĳ etesё fi zike.Mekanizmi i vetёdĳ es 
moderne shtyn nё mospranim tё vetvetes, dorёzim pёrballё forcёs sё realitetit e 
pamjaft ueshmёri ekzistenciale.Njeriu ndodh tё mos mbetet i kёnaqur me cilёsimin e 
tĳ  si strukturё biologjike, formё rastёsore e jetёs. Trysnia moderne drejt horizonteve 
tё reja teknologjike, shton mbingarkesёn e pritjes, tendosjes tek e ardhmja, padurimin 
pёr t'u bёrё pjesё e njё bote mundёsisht pa limite.Aspiratat e mёdha refl ektojnё 
dёshirёn tonё perfeksioniste, por fi zikja tregon ҫdo herё kufi jtё e saj strukturorё, e 
megjithatё ne vazhdojmё tё ёndёrrojmё kthimin e fantazisё nё realitet duke luajtur 
me magjinё e formulave. Zhvillimi teknologjik ёshtё antagonist me ёndrrat pasi ajo 
ҫka pёr pak kohё pёrbёn njё shpikje fantastike, mё pas mbetet objekt i pёrditshёm.
Modernizimi e postmodernizimi janё pasoja e pёrshtatjes sё shoqёrive nёn efektin 
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e transformimeve teknologjike.Humanizimi i teknologjisё dhe sjelljes ndaj mjedisit 
pёrbёn emancipim, por a mjaft on kjo nё formimin e një botёkuptimit tё ri e sa mё 
autentik.Njeriut sot i shёrben kthimi te vetvetja, natyrshmёria dhe vlerat autentike 
njerёzore.Të gjitha këto zhvillime kanë ndikuar edhe në aspektin kulturor,mënyrën 
se si ndihet njeriu kulturalisht në gjithë këtë vorbull ndryshimesh, këtu vĳ më tek 
koncepti konjitiv që e sheh kulturën si lente kolektive për të kuptuar botën që e 
rrethon, e sheh nën dritën e karakteristikave të veҫanta.Teknologjia fuqizon mundёsitё 
tona, por nuk mund tё zёvendёsojё asnjёrёn prej tyre. Tjetёrsimi i njeriut prej 
vetvetes nxitur nga vizionet e frazat pompoze teknologjike, nuk bёn gjё tjetёr veҫse 
skllavёron mendjet e pamёsuara ndaj efekteve tё jashtme, fenomeneve ngurtёsuese 
tё realizimit industrial. Kjo dogme qё i jep tё drejtё absolute mjeteve nё pёrcaktimin 
e besimeve themelore, na bёn mё mosbesues ndaj vetvetes duke kёrkuar aprovimin 
e herёpasherёshёm tё empirizmit.       
Revolucioni industrial u shoqёruar me shumё revolucioneve politike e kulturore, 
por thuajse asnjё revolucion tё mendimit.Triumfi  i hapur i pragmatizmit mbase la 
pak hapёsirё pёr njё tё tillё, e megjithatё bota sot vuan pёr mendimtarё vizionarё 
nё ҫdo fushё tё jetёs. Teknologjia ka mundur tё pёrmirёsojё kushtet e jetёs, por nuk 
ka arritur tё zgjedhё enigmat e saj ekzistenciale, madje nuk tenton, pasi ёshtё e zёnё 
me nxjerrjen nё treg tё mallrave me leverdi ose spekulimeve fantastiko-shkencore.
Ajo na shёrben e mёson si tё jemi pjesё e shoqёrisё modern dhe lё mёnjanё trajtimet 
irracionale.Kultura modern ka vlera dhe strukturё konsumiste, ngop shĳ et e tekat 
trupore si njё formё trajtimi qetёsuese pёr dhimjet e jetёs.Tё gjithё jemi bёrё pjesё 
e kёsaj rrjedhe sa kemi frikё e mosbesim ta shohim jetёn ndryshe. Kjo na ben neve 
fajtorё, nuk mund tё bёhemi njerёz tё lirё duke i shёrbyer me bindje veseve moderne, 
profi leve sipёrfaqёsisht  gjigande qё simbolizojnё kompanitё e mёdha prodhuese..
Rebelimi i brendshёm ndaj autoriteteve formale e qё kёrkojnё formalizimin e 
njerёzores, tashmё qёndron si armё mbĳ etese.Ka dekada qё kjo diktaturё e fshehur 
e kёnaqёsisё dhe njeriut tё varur ushtron pushtetin e saj mbi njeriun modern. A thua 
i kemi borxh qenien tonё?! Kjo bishё e egёr duhet zbutur nё mёnyrё qё ajo tё na 
shёrbejё e jo tё na shndёrrojё sipas formave tё rreme mekanike qё nxjerrin nё pah 
limitet fi zike e i barazojnё ato me inferioritete tё njeriut ndaj makinёs. Aktualisht bota 
gjendet nё efektin e revolucionit tё teknologjisё sё infromacionit, fenomen qё duhet 
shfrytёzuar si individualisht, ashtu edhe institucionalisht, nё funksion tё fuqizimit 
intelektual, mendor e kultivimit të dĳ es sё shёndoshё.Vetёm nё kёtё mёnyrё do jemi 
nё gjendje tё dallojmё rrugёn e duhur nё ecurinё tonё, shkojmё drejt tё ardhmes me 
pasuri njohurish, modesti e largpamёsi
Sot më shumë se kurrë më parë po vihet re injektimi i të rinjve me dëshirën për 
të luajtur videolojra, deri në atë masë sa realiteti virtual thuajse bëhet njësh me të 
përditshmen, ky produkt bën që një pjesë e të rinjve të lënë mënjanë shumë aktivitete 
të tjera si leximi, socializimi, aktivitetet sportive etj. Nga ana tjetër kompanitë 
prodhuese të këtyre vidoelojrave nxjerrin përfi time gjigande dhe rrjedhimisht nxiten 
që të prodhojnë gjithmonë e më shumë .
          Spektatorit nuk i nevojitet mё tё ketё mendime tё tĳ a10 kjo tregon se indutria 
e kulturёs me produktet e saj i pёrmbush tё gjitha kёrkesat e konsumatorit,madje i 
ofron akoma mё shumё aq sa ai tё mos mendojё.Po cfarё vlere ka individi kur nuk 
mendon?Si mund tё eci pёrpara?Si mund tё pёrmirёsohet? Nё fakt asgjё nga kёto 
10  H.Max,A.Theodor,“Dialektika e Iluminizmit″ I.S.P&Dita2000,fq220.
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nuk realizon dot nёse ecёn nё gjurmёt e kёsaj industrie,po kjo ёshtё pikёrisht ajo cka 
i intereson asaj,pasi kёshtu e ka mё tё lehtё ta manipulojёe ta ngёrthejё nё guackёn e 
saj.        
Argetimi vetё po kthehet nё ideal11kёsisoj ai ka zёnё vendin e vlerave tё larta,duke i 
zbehur e nёnqeshur ,po u  heq masave mundёsinё tё gёzojnё vlerat qё dёshirojnё,duke 
u imponuar nё mёnyrё tё vazhdueshme  e duke i ushqyer me fraza tё ripёrsёritura 
dhe boshe. Argёtimi po kthehet nё ideal pasi pozicioni i industrisё sё kulturёs sa 
vjen e po bёhet mё i fortё dhe rrjedhimisht siguron mundёsinё qё t`i orintojё sipas 
dёshirёs nevojat e konsumatorёve,duke prodhuar,kontrolluar e disiplinuar.Industria 
e kulturёs luan me njeriun,ajo e njeh shumё mirё anёn emocionale dhe psikologjike 
tё tĳ  dhe kёshtu pёrfi ton,ndёrton njё lloj biznesi,njohja e nevojave tё masave sjell 
produktivitet, ҫdo individ pas njё angazhimi tё caktuar ditor ndjen nevojёn tё 
dёfrehet,ҫlirohet,argёtohet, tё mos mendojё mё pёr asgjё,kёtё e ofron mё se miri 
industria e kulturёs.E tёrё fi lozofi a e kёsaj industrie ndёrtohet mbi argёtimin sepse 
ndikimi mbi konsumatorin mund tё sigurohet mё sё miri pёrmes argёtimit. 

Konkluzione

Nё pёrfundim tё kёtĳ  punimi ёshtё arritur nё disa konkluzione tё rёndёsishme lidhur 
me zbehjen e rolit tё  komunikimit dhe qёllimit tё televizionit. Sё pari komunikimi ka 
ndryshuar kanal, nga komunikimi tradicional nё letёr kemi kaluar nё komunikimin 
virtual nёpёrmjet teknologjive tё reja.Televizioni gjithmonё e mё shumё po fukusohet 
nё aplikimin e programeve  argёtuese e spektakolare duke humbur qёllimin e tĳ  
si mjet informimi. Fokusimi i medias tek serialet dhe talk show-t pasqyron atё qё 
Adorno ka konstatuar se industria e kulturёs ёshtё kthyer nё njё biznes argёtimi, 
nёpёrmjet kёtyre produkteve konsumatori argёtohet dhe industria nxjerr gjithmonё 
e mё shumё pёrfi time. Sot kultura komunikohet nёpёrmjet telenovelave dhe talk 
show-ve, tё cilat jo vetёm transportojnё kulturё, por edhe e imponojnё atё duke e sjellё 
si diҫka tё natyrshme. Televizioni mbetet akoma mjet i besueshёm pёr konsumatorёt 
ndaj edhe industria pёrfi ton nga ky fakt duke abuzuar e duke ndjekur interesat e 
ngushta fi timprurёse.          
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Tolerenca fetare në Shqipëri

Donika Zhara
Mesuese e lendes histori-gjeografi -qytetari ne shkollen 9-vjecare "Mbreshtan", Berat

Toleranca, që do të thotë mirëkuptim e harmoni, kudo dhe kurdoherë, së pari në 
shoqërinë njerëzore pavarësisht nga raca, besimi dhe bindjet politike, është një balsam 
shpirtëror i botës se sotme problematike, me konfl ikte dhe vatra luft e. Prandaj është 
e domosdoshme toleranca dhe bashkëjetesa fetare, pasi i shërben çështjes së madhe 
të bashkëjetesës jo brenda një kombi, por edhe midis kombeve.
Historia dëshmon se toleranca në shoqërinë njerëzore është e domosdoshme, por kjo 
varet shumë nga mjedisi social pasi çdo ide dhe mendim, për më tepër tolerant për 
të zhvilluar dhe mbĳ etuar duhet të ketë një terren shpirtëror të volitshëm. 
Ne shqiptarët jemi një popull i cili vazhdon të përballet me jo pak probleme që 
kërkojnë zgjidhje, historia shpesh nuk ka qenë shumë bujare me ne. Do të ishte me 
vend të kujtonim këtë vlerë tonën më të rëndësishme që kemi trashëguar nga historia 
jonë e përbashkët: atë të tolerancës dhe bashkë-ekzistencës sonë fetare. Bashkë-
ekzistenca e shkëlqyer që ekziston sot mes nesh, mes shqiptarëve, pavarësisht nga 
besimi, pavarësisht nëse jemi të besimit mysliman, suni apo bektashinj, apo të besimit 
të krishterë, katolik, ortodoks, protestant, të besimit hebre apo tjetër, përbën sot një 
vlerë për të cilën ndjehemi vërtet krenarë. 
Është pikërisht kjo krenari që kemi dhe e ndjejmë gjithmonë, pavarësisht nga 
përkatësia fetare, politike, racore apo tjetër. Kjo krenari dhe kjo përvojë që kemi ne, 
si botë shqiptare në mes të Europës, merr edhe më shumë vlerë në kohët e trazuara 
që po jetojmë. Aq më tepër kur, fatkeqësisht e jo rrallë, në një sërë rajonesh në 
botë, përfshirë jo larg në kohë edhe gadishullin tonë, feja dhe përkatësia fetare u 
keqpërdorën apo dhe vazhdojnë të keqpërdoren si faktorë për të nxitur përçarjen dhe 
urrejtjen. Toleranca dhe bashkë-ekzistenca jonë e shkëlqyer fetare e shqiptarëve, në 
të vërtetë përbën një vlerë të jashtëzakonshme dhe një kontribut të shkëlqyer, që pa 
pretenciozitet e me modesti të duhur, ne shqiptarët, qofshim të Shqipërisë, të Kosovës 
apo të Maqedonisë, i ofrojmë Europës së Bashkuar. Me modesti të theksuar ia ofrojmë 
këtë virtyt të lartë shqiptar edhe civilizimit global e dialogut të domosdoshëm mes 
kulturave globale, nganjëherë nga pak edhe të konfrontuar në disa aspekte. Le t‘i 
ngremë ato në nivel dhe formë të vlerave universale e bashkëkohore njerëzore të 
civilizimit modern, nga të cilat do të përfi tojë i gjithë njerëzimi. Në fakt, toleranca dhe 
mirëkuptimi, si koncepte kyçe të doktrinave fetare të mëdha, janë vlera që qëndrojnë 
në thelb të vetë mësimeve të shenjta - të fesë islame, të fesë së krishterë dhe të fesë 
hebreje, si dhe të të gjitha feve të tjera të mëdha. Vlera të tilla të na shërbejnë edhe në 
të ardhmen, dhe jo vetëm neve, për të nxitur edhe më tej dashurinë, mirëkuptimin, 
besimin dhe solidaritetin njerëzor mes nesh, këtu dhe gjithandej.
A është toleranca fetare një realitet tek shqiptarët? Shqiptarët janë ndër popujt më 
të vjetër jo vetëm të Gadishullit Ballkanik por dhe të Evropës. Ata janë një ndër 
popujt me shumë probleme, si ekonomike dhe politike por me një tolerancë të rrallë 
ndërmjet feve. Kjo tolerancë mbështetet në vetëdĳ en kombëtare për faktin se të gjithë 
shqiptarët të të gjitha besimeve janë të një gjaku dhe të një gjuhe, kanë origjinën, 
truallin dhe traditën e përbashkët. Kjo ka ndikuar fuqishëm në kohezionin kombëtar 
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në përmasa më të gjera dhe ka mobilizuar popullin shqiptar gjatë historisë për 
t’u bërë rezistencë përpjekjeve të vazhdueshme të të huajve që ta përçanin dhe ta 
sundonin. Populli shqiptar me tri besime: islam, ortodoks e katolik, ka qenë simbol 
i harmonisë fetare në historinë e popujve të Ballkanit. Vetë ekzistenca e objekteve 
të kultit, xhamive kishave e manastireve, simbolizon të kaluarën e vendit tonë. 
Bashkëjetesa në harmoni e besimeve fetare në Shqipëri përgjatë historisë e deri 
sot është shembulli dhe dhurata më e mire. “Trashëgimia e bashkëjetesës fetare 
njëkohësisht me vetëdĳ en se ideja kombëtare qëndron dhe duhet të qëndrojë mbi 
çdo ide, është dhurata më e çmuar që kemi”.
Bashkëjetesa në paqe dhe pa probleme e katër besimeve fetare, e bën Shqipërinë 
vendin që duhet të merret në konsideratë si shembull edhe për vendet e tjera. 
Harmonia fetare mbetet një nga vlerat historike, kulturore dhe civilizuese, me të 
cilën Shqipëria krenohet dhe ka ç’t’i ofrojë popujve të tjerë të Ballkanit dhe jo vetëm. 
Por nëse nuk investohet dhe t’i kushtohet rëndësia që i takon, aq më tepër që po 
jetojmë në shekullin e zhvillimeve dhe ndryshimeve të mëdha, ky fenomen rrezikon 
të kthehet në mit për vetë natyrën e vështirë të marrëdhënieve mes kulturave dhe 
feve diametralisht të kundërta. Feja në Shqipëri ka luajtur një rol të dorës së parë në 
mbĳ etesën e kombit shqiptar, ajo jo vetëm që nuk u kthye në pengesë, por punoi fort 
për një komb të shëndoshë e të qëndrueshëm. 
“Ndonëse me tri fe, kusht ideal për përçarje, shqiptarët, gjatë historisë së tyre nuk i 
kanë njohur konfl iktet fetare”.
Shqipëria është një shtet laik dhe multifetar, ku, përveç katër besimeve tradicionale, 
ushtrojnë veprimtarinë e tyre edhe shumë bashkësi dhe organizata të tjera fetare, 
si protestantë,  ungjillorë etj, të cilët bashkëjetojnë në paqe e harmoni të plotë, e 
trashëguar kjo edhe nga modeli i harmonisë që kanë gjetur të trashëguar brez pas 
brezi në Shqipëri. Harmonia që shqiptarët dëshmojnë, është një tregues i kulturës së 
tyre të madhe dhe dëshmi të kulturës evropiane, dëshmi se ata e meritojnë të bëhen 
pjesë e saj të ndarë para pesë shekujsh. Edhe pse historia na tregon shumë tolerancën 
fetare, prapë se prapë secili nga ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm, pasi, sipas 
shkrimtarit Ismail Kadare: 
“Harmonia fetare, sa ç’është madhështore si ngrehinë, aq është edhe e brishtë. 
Mjaft on e çara e parë serioze, mjaft on radikalizimi i njërit prej besimeve, që ngrehina 
të shembet” . 
Modeli harmonik i bashkekzistencës së katër besimeve fetare në Shqipëri përbën 
një pasuri të çmuar për të gjithë shqiptarët, një siguri më shumë për shoqërinë dhe 
për rajonin në kushtet kur feja në Ballkan ka pasur shumë herë ngatërresa politike. 
“Integrimi përmes vlerave dhe bashkëjetesa midis identitetit kombëtar me atë 
evropian, e bëjnë aspiratën tonë euroatlantike më të prekshme dhe të dobishme”. Që 
në kohët e hershme të ndërtimit të kombit, kombformimi shqiptar u bë mbi bazën e 
idesë se asnjë fe nuk është dominuese dhe asnjë fe nuk është minoritare, ndaj shpesh 
ne përdorim në mënyrë të gabuar fj alën ‘tolerancë’ në vend të fj alës ‘barazi ligjore’ 
dhe ‘bashkëjetesë’ në mënyrë paqësore. Harmonia dhe bashkëjetesa fi llojnë tek 
trajtimi i barabartë.
Shqiptarët, pavarësisht fesë, gjithmonë i kanë shërbyer kombit.  Edhe pse, hoxhallarë 
apo prift ërinj, kjo nuk i bënte ata që të mos mendonin dhe t’i shërbenin kombit. Ata 
ishin prĳ etarë të ideve kombëtare duke e mobilizuar popullin në shërbim të atdheut.
Objektet e kultit në Shqipëri janë të lashta dhe të shumta, ndonëse shumica e tyre 
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kanë qënë dëmtuar ose rrënuar gjatë shekujve nga pushtuesit apo dhe nga vetë 
popullsia që i përdorte materialet e tyre të ndërtimit për të bërë shtëpi e objekte të 
tjera utilitare për vete. Gjatë periudhës 1967-1990, siç dihet shteti ateist shqiptar jo 
vetëm që i shkatërroi me qindra objekte kulti por edhe një pjesë të madhe të tyre 
e shndërroi në magazina, depo ushtarake, kinema apo shtëpi kulture. Kështu ka 
ndodhur për shembull me Kishën e Madhe në Shkodër që u shndërrua në pallat 
sporti, ose me xhaminë e madhe në Durrës që u shndërrua në kafene dhe pastiçeri, 
ose me Kishën e Shën Gjergjit në Korçë. Megjithatë për nevoja të historisë kombëtare 
dhe nën presionin e opinionit ndërkombëtar, shteti ruajti me vendim të posaçëm 
disa objekte kulti të një vlerë të madhe sikurse xhamia e Et-hem beut në sheshin 
Skëndërbej, xhamia Muradie në Vlorë, etj duke i shpallur ‘monumente kulture’. 
Pas vitit 1990, nisi një periudhë rigjallërimi jo vetëm e besimit fetar por edhe e 
veprimtarive ndërtuese të objekteve të kultit. Vetë populli, me ndihmën edhe të 
fondacioneve të huaja bamirëse e fetare, riparoi, ringriti dhe ndërtoi shumë xhami, 
kisha, teqe e të tjera objekte kulti. Aktualissht në të gjitha qytetet shqiptare ka objekte 
kulti të vizitueshme me interes turistik.
Në jetën e popullit shqiptar, kultet fetare ndikuan fuqimisht në integrimet e krahinave 
etnografi ke dhe të nëndialekteve gjuhësore, kurse fetë e shpallura qiellore, Islami 
dhe Krishterimi, ndikuan fuqimisht në integrimet etnike, sociologjike, kulturore e 
politike të popullit shqiptar, dhe në integrimin e njësisë etnokulturore e gjeopolitike 
të Shqipërisë, po ashtu edhe në integrimin e kombit shqiptar të pakontestueshëm. 
Populli shqiptar duke qenë i vetëdĳ shëm se feja si një prej komponentëve shumë të 
rëndësishëm në jetën e tyre shpirtërore, luajti një rol të rëndësishëm në formimin e 
vetëdĳ es së tyre si popull dhe shoqëri, gjithmonë arriti që të ruante vlera shpirtërore, 
pa marrë parasysh se për cilin konfesion fetar bëhej fj alë, atë mysliman, të krishterë 
apo ortodoks.
Sipas tradites miku i panjohur mund te pyetej per gjithcka por jo per perkatesin 
fetare. Të krishter e mysliman Zoti i gatoi në një baltë (Çajupi) “Populli shqiptar, 
ka theksuar Papa Gjon Pali II gjatë vizitës së bërë në Shqipëri, është për t’u marrë si 
shembull në këtë pikëpamje. Që të tre komunitetet fetare mbajnë njëj raport respekti 
reciprok dhe të një bashkëpunimi të njerëzishëm. Duhet mësuar arti i dialogut dhe i 
të dëgjuarit, qoft ë edhe kur kjo duket e pamundur. Uroj që Shqipëria të bëhet përherë 
e më tepër atdheu i ekumenizmit dhe i dialogut ndërfetar. A ka lëvdatë më të denjë 
për ju, sesa të tregoheni me gisht nga Europa dhe mbarë bota, si shembull dialogu, 
mospërdorimi të dhunës dhe mirëkuptimi fetar të ndërsjelltë.
Pra, krahas tjerash, duhet theksuar fakti se, të qenët e shqiptarëve me shumicë 
muslimanë, tregon dy gjëra shumë me rëndësi për historinë shqiptare. E para është 
se, në mesin e shqiptarëve nuk ka pasur dhunë fetare me rastin e islamizimit të tyre 
. E dyta është se kjo tolerancë fetare te shqiptarët i ka shumë borxh besimit islam, 
sepse askund në histori, përveç trillimeve të ndryshme, te shqiptarët nuk haset në 
ndonjë dhunë ndaj besimeve të tjera të bërë nga muslimanët. 
Kemi shembuj të shumtë të tolerancës fetare në të kaluarën ndër shqiptarë të tre 
besimeve që nuk mund të gjesh askund tjetër në Evropë. Shembuj që kanë lënë 
gjurmë edhe në ditët e sotme.
Një formë tjetër e lidhjeve miqësore dhe familjare midis myslimanëve dhe të 
krishterëve shqiptarë ishte dhe ai i vëllazërisë. Zakoni jo pak i përhapur në Shqipëri, 
i vëllazërisë së zgjedhur ose i vëllezërve të gjakut, në të shumtën e rasteve, siç 
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dëshmojnë autorë të huaj si Lovro Mihaçeviç dhe Domeniko. Pasi dhe të tjerë, 
realizohej ndërmjet katolikëve e myslimaneve. Madje, dhe klerikë katolikë qenë bërë 
vëllazër me bajraktarë myslimanë. Duke kapërcyer lidhjet midis vëllezërve në Krisht 
dhe të vëllezërve të Dinit (të fesë myslimane), ripohohej dhe përforcohej lidhja e 
gjakut e trashëguar. 
Familjet e krishtera pranonin, për arsye ekonomike dhe me gjerë, në gjirin e saj burra, 
që përqafonin islamizmin. Ndërsa, familje myslimane vĳ onin përfshirjen pa farë 
kompleksi të grave të krishtera në gjirin e vet me anë martesash. Martesat e përzjera 
midis myslimanëve dhe të krishterëve paraqesin interes të veçantë. Zakonisht, fj ala 
është për burrat myslimanë të cilët martoheshin me vajza të krishtera, të cilave nuk u 
vihej kusht që të ndërronin fenë. Martesa e burrave të krishterë me vajza myslimane 
ndeshet rrallë. Pengesë bëhej kushti që i vihej nuses për të kaluar menjëherë në fenë 
e burrit. Familjet e përzjera nuk qenë dukuri e rrallë, sidomos në krahinat malore të 
Shqipërisë së Veriut. Fëmĳ et, që lindnin nga këto martesa të përzjera djemtë ndiqnin 
ritin e babajt ndërsa vajzat edukoheshin me besimin e nënës. Siç shihet, kemi të 
bëjmë me koncepte thellësisht tolerante pluraliste në pikëpamje fetare të anëtarëve të 
këtyre familjeve. Pluralizmi fetar brenda familjes mbĳ etonte më gjatë dhe të shtrihej 
edhe te trashëgimtarët.
Intoleranca fetare midis shqiptarëve nuk zuri vend edhe pse nuk munguan forca të 
interesuara për nxitje në këtë drejtim. Për këtë u përdorën provokacione të ndryshme 
që nga ngritja e kryqave vend e pavend, përdhosja e faltoreve dhe vendvarrimeve e 
tjera forma e metoda të këti lloji. Gjithë këto përpjekje kanë dështuar për meritë të 
shqiptarëve, bartës të besimit të mëparshëm të krishterë, ortodoks dhe katolik, dhe të 
besimit të ri islam, të cilët, duke mos harruar prejardhjen e tyre të përbashkët, vunë 
mbi gjithshka interesat e kombit, ndërgjegjen e tyre kombëtare mbi ndjenjat fetare.
Pushteti komunist në vitin 1945 e kryqëzoi së pari Kishën Katolike të Shqipërisë, 
duke e konsideruar atë si " çerdhe " të agjentëve të huaj në Shqipëri. Besimet fetare 
dhe institucionet e tyre u ndërprenë me dhunë nga shteti komunist. Kjo lëvizje u 
quajt kinse lëvizje e rinisë ateiste. Shumë kisha u kthyen në salla publike, stalla ose 
u rrënuan plotësisht. U prishën 2169 objekte kulti si kisha, xhami e teqe. U burgosën 
217 klerikë për terror e disa prej tyre vdiqën nëpër burgje ose u pushkatuan. Kodi 
penal më 1977 dënonte propagandën fetare si dhe përhapjen e liturgjisë. Sipas këtĳ  
kodi u dënuan shumë ish klerikë por edhe laikë. 

Besimet fetare ne Shqiperi pas viteve 1990

Pas vitit 1990 u kthyen në Shqipëri emisarët e Kishës Katolike të Shqipërisë, 
misionarët dhe të dërguarit apostolikë të Selisë së Shenjtë, midis tyre dhe klerikë 
katolikë shqiptarë që kishin dalë gjallë nga burgjet, si imzot Mikel Koliqi, Frano Ilia, 
Imzot F. Mirdita, i ardhur nga jashtë etj. Klerikët ortodoksë që kishin mbetur gjallë 
fi lluan të aktivizohen pranë kishave që kishin mbetur më këmbë dhe t’i përtrĳ në ato. 
Nga Patrikana Ekumenike u dërgua peshkopi misionar Anastas Janullatos dhe nisa 
puna për rindërtimin e kishave dhe kthimin e pronave të tyre. Për t’u shënuar është 
vizita e Papës Gjon Pali II më 25 prill 1993 dhe e patrikut Ekumenik Bartholomeu i më 
2-9 nëntor 1999. U përtërit edhe Kisha Ungjillore e Shqipërisë përmes misionarëve 
dhe bashkësive të krishtera ungjillore në të gjithë vendin sidomos në qytete edhe në 
Kosovë. Kjo kishë ndjek traditat evropiane, duke e shtrirë veprimtarinë në përhapjen 
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e lajmit të mirë, sidomos në shkolla, ku jep një ndihmë të çmuar. Sekte të krishtera si 
Dëshmitarët e Jehovait etj kanë një shtrirje gjithnjë e më të gjërë tani edhe në Shqipëri.
Kanë qenë pikërisht pyetje të tilla, që nxitën studiuesit shqiptarë dhe të huaj për 
të kërkuar vlera të ndritshme të identitetit shqiptar, siç ishte kjo e bashkëjetesës 
ndërfetare. J. Barns shkruan: “Një tolerancë për t’u pasur zili karakterizon në të 
gjitha drejtimet e tjera marrëdhëniet ndërmjet myslimanëve dhe të krishterëve në 
Shqipëri. Kurse Papa Gjon Pali II, në vizitën e prillit 1993 në Shqipëri, e theksoi 
harmoninë fetare shqiptare si një shembull për të gjithë opinionin fetar. Të njëjtin 
kuptim leksikor kishte Zoti (Dio) i të krishterit e Allahu te myslimani, që në shqip 
thirren Zot ose Perëndi nga të dyja palët, pa dallim, prej shekujsh. Një misionar jezuit 
dëshmonte më 1896 se me rastin e Krishtlindjes myslimanët e qytetit të Shkodrës 
shkonin t’i uronin katolikët “. Nga të dhënat sociologjike që janë mbledhur gjykohet 
se në shoqërinë shqiptare perkatesite fetare te besimtareve te ndryshem nuk I kane 
mbyllur ata brenda nje ndergjegjeje dhe lidhje te ngushte ekskluzive te percaktuar 
nga feja e tyre.
Shqiptarët të dalluar për tolerance fetare kanë festuar së bashku festat fetare. Ata 
kanë hyrë dhe kanë dale në festat përkatëse të tyre si bajram, nevruz, pashkë, 
krishtlindje,etj. Nga ana tjetër myslimanë dhe ortodoksë I shikoje bashkë dhe në 
festa tradicionale. Nga ana tjetër kjo harmoni fetare zbehej pak sa më larg qendrës 
dhe veçanërisht në zona të thella malore. Kjo edhe për shkak të lënies mbrapa të 
kulturës që të tjerët mundonin ta shfrytëzonin për shkak të interesave të tyre. Kishte 
raste kur klerikët e një religjioni bënin presion mbi besimtarët e religjionit tjetër për 
të ndërruar fenë. Por bashkë-ekzistenca ka edhe problem. Një problem jo i pakët ku 
në këto raste ndërhynte shteti ishte edhe çështja e ndërrimit të emrit. 
Apo kishte edhe raste që ndalohen documenta që fusnin përçarje dhe urrejtje fetare 
dhe në këtë rast ndërhynte shteti 
Shteti merr edhe masa ndalimi kur ndonjë prift  ngjall urrejtje fetare 
Kemi edhe raste kur civilë ofendojnë institucione të kultit 
Ka edhe raste që në shkolla laike bëhet propogandë fetare dhe duhet të përqëndrohemi 
te aspekti laik i shkollës dhe jo I urrejtjes
Po ashtu ka edhe raste raste ku individë kërkojnë të ndërrojë fenë ose më saktë të 
kalojë nga ortodoks në mysliman raste që gjithsesi ndodhnin,por të pakta për arsye se 
ishte mëkat të ndërroje fenë dhe kjo ndodhte kryesisht mes unitëve dhe ortodoksëve 
më të shpeshta dhe më rrallë ortodoksë në unite
Ka edhe raste grindje për prona mes dy institucioneve klerikale
Në ndonjë rast nqs ishte e nevojshme ndërhynin edhe organet shtetërore
Deri edhe kërkesa që përkrahej edhe nga intelektualët që ndarja elektorale të mos 
bazohej mbi ndasitë fetare
Apo edhe kur institucionet klerikale interesoheshin për ndonjë person të parregjistruar
Ka edhe protestë të institucioneve klerikale që ceremonitë e martesave të mos bëhen 
në shtëpi.

Konkluzione

Shqiptarët janë ndër popujt më të vjetër jo vetëm të Gadishullit Ballkanik por dhe të 
Evropës. Në kulturën e tyre të lashtë besimet pagane zinin një vend të rëndësishëm. 
Për mĳ ëra vjet më rradhë ata jetuan me to. Shqiptarët kanë qënë tolerantë në fe dhe 
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kurrë nuk kanë derdhur gjak për çështje fetare, se në Shqipëri nuk njihen konfl iktet 
fetare. Një gjë është thelbësore që ideologjitë fetare në Shqipëri nuk zunë rrënjë që të 
dilnin mbi kombin.
Regjimi komunist në kuadrin e vendosjes së kontrollit të tĳ  total absolut në çdo 
hallkë të jetës shoqërore, mbajti një qëndrim armiqësor ndaj fesë dhe institucioneve 
fetare deri në atë shkallë sa për një çerek shekulli e ndaloi me ligj ushtrimin e fesë 
dhe veprimtarinë e institucioneve fetare, gjë që s’kishte ndodhur kurrë ne asnjë 
vend të botës.  Pluralizmi politik i vendosur pas vitit 1990 i dha një frymëmarrje të 
re ushtrimit të lirë të fesë të shqiptarët dhe e bashkoi Shqipërinë me Evropën dhe 
botën edhe në këtë fushë. Shqipëria është sot një shëmbull i një shteti dhe populli 
ku fetë e ndryshme ekzistojnë dhe ushtrohen në harmoni njëra me tjetrën pa u bërë 
pengesë për përparimin ekonomik e shoqëror të vendit. Vlera si tolerenca fetare 
të na shërbejnë edhe në të ardhmen, dhe jo vetëm neve, për të nxitur edhe më tej 
dashurinë, mirëkuptimin, besimin dhe solidaritetin njerëzor mes nesh, këtu dhe 
gjithandej. Në botë jemi të barabartë se jemi të ndryshëm, prandaj ndryshimet nuk 
duhet të na ndajnë, por duhet të na bashkojnë.

Referenca

Dr. Myslim Hotova: “Besimi dhe qytetërimi Bashkëudhëtarë”.
Dr. Milan fon Shufl aj: “Situata të Kishës ne Shqipërine paraturke”.
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Sjelljet  Antisociale, teoritë e ndryshme dhe efektet psikologjike të saj

Arben Terziu

Abstrakt

Duke marrë  shkas nga ngjarjet shokuese dhe lajmet e jetës se përditshme që shfaqen në 
ekranin e medias, mendova ta njoh dhe ta studioj më nga afër fushën e çrregullimeve të 
personalitetit antisocial. Për të parë tendencat që kane adoleshentët drejt sjelljeve antisociale. 
Te fl asësh për vendin tënd dhe shoqërinë e saj; Kjo është një çështje  që do shumë për t’u 
trajtuar. Por përvec plagëve sociale, varfërisë, privacioneve, sidomos të kaluarës, tendencës 
për rikuperim të shpejtë të mirëqënies, nëpërmjet rrugëve të shpejta e direkte, ka bërë që 
të rritet shume kriminaliteti sidomos tek te rinjte e sotëm. Pjesa më e madhe e krimeve dhe 
sjelljeve antisociale kryhen nga njerëz me nivel te ulët kulkturor. Padyshim ndikojnë shumë 
faktorë motivacionalë si ai i temperamentit, vrullit, gjaknxehtësisë dhe fuqisë rinore. Në 
realizimin e këtĳ  studimi mund të themi se: Çrregullime të sjelljes antisociale mund të shfaqen 
më shumë në adoleshencë dhe te zhvillohen me tej. Dhe kjo ështe e ndikuar nga shume 
faktore si: faktorët mjedisorë, familjarë, trashëgimia, shkolla, komuniteti, bashkëmoshatarët, 
fëmĳ ëria e hershme, grupi. Grupi është ai në të cilin individi modelon sjelljen e grupit dhe e 
shfaq atë. Personat që ishin më të prirur për të kryer sjellje antisociale, ishin ato persona që 
kishin nje zhvillim social- ekonomik te ulët, ata që jetonin në zonat urbane, ato qe kishin nje 
baba sociopatik dhe ata qe kishin një fëmĳ ëri të keqe. Sjellja antisociale shfaqet më shumë tek 
djemtë kjo varet shumë nga natyra agresive e mashkullit, temperamenti, personaliteti dhe 
karakteri i tĳ . Kjo është e ndikuar nga mënyra sesi eshte rritur, si ka qënë fëmĳ ëria e tĳ , si i ka 
pasur marrëdhëniet me bashkëmoshatarët dhe me më të rriturit, si ka qene mjedisi familjar, 
eksperienca dhe përvojat personale qe ai ka kaluar. Sepse njeriu është një qënie subjektive dhe 
ka një mënyrë të vetën të përjetimeve, të ndjenjave dhe të bërjes se gjërave në jetën e tĳ . Kjo 
është e rëndësishme për ne që të rritemi me një kulturë të shëndoshë për të qenë një shoqëri 
kompakte dhe e zhvilluar.  
“Jeta është suprizë e veprave, kur mendon se dickaje i ka ardhur fundi, aty nis gjithcka nga e para, e 
ti lodhesh e lodhesh dhe thua!: gjithcka ka marrë fund, por jo! Shpresa është ajo që të jep shpresë për 
të jetuar momentin e fundit të pesimizmit tënd, ku të duket gjithcka gri, e errët, sikur asgjë s’lëviz, 
s`ndryshon, dita kalon dhe s’ka kthim pas, dhe kur e kupton që ajo ka kaluar, atëherë kupton rëndësinë 
e saj, duke parë rrjedhën e një ujvare që të mahnit me bukurinë e saj, ashtu janë edhe ditët që i lënë 
rradhën njëra-tjetrës por pa i treguar historinë e tyre. Edhe pse shumë shkencëtarë e fi lozofë janë marë 
me njeriun si qënie egoiste, janë përpjekur për ta përsosur atë, por egoizmi brenda njeriut është i 
pashmangshëm edhe pse shumë njerëz vendosin maskën jo djallëzore në radhët e maskave të tjera. Kjo 
ka bërë që gjithnjë dhe më shumë njerëzit po priren drejt subjektivizmit dhe individualitetit dhe e kanë 
mposhtur realitetin duke i kaluar kufi jtë e tĳ .
   (Krĳ im personal)

Hyrje
Kjo temë ka një  rëndësi te veçantë sepse është  shumë e rëndësishme  dhe e 
domosdoshme  që të njihemi dhe  me tendencat  që kanë  adoleshentët  drejt  prirjeve  
të sjelljes antisociale. Shtysa që  më bëri  të  zgjedh  këtë   temë  është  se  gjithnjë 
e më shumë po shtohen rastet  që  trasmetohen në  media dhe TV mbi dhunën 
në familje, vrasjet, abuzimet seksuale, vjedhjet dhe krimet e rënda  që  kryen në 
realitetin shqiptar duke qenë se ne jetojmë në  një  shtet  me një ekonomi  jo shumë 
të  zhvilluar, me një  numër të lartë  të të papunëve ku nivei i varfërisë  është shumë 
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i lartë. Këto janë disa nga faktorët që i çojnë shumë njerëz  të sillen  jashtë  normave  
të vendosura  nga shoqëria. Dhe kjo i detyron  njerëzit  të shfaqin  sjellje antisociale, 
që janë një problem  social  dhe i rëndë për  në realitetin shqiptarë, dhe këto  sjellje  
shfaqen ose janë më të theksuara në moshën e adoleshencës. “Është paradoksi i kohëve 
tona që pikërisht atëherë kur besimi  dhe  kredibiliteti i adoleshentit  nuk janë në pikën e tyre 
më të fortë, ne kemi më shumë  nevojë  për njerëz  të aft ë  për  të  na drejtuar. Në një farë 
mënyre personaliteti i adoleshentit  mund  të  krahasohet me bukurinë  që  është   e vështirë  
për t’u përcaktuar, por që ti e dallon  menjëherë  kur e sheh”.                                                                                    

     (Warren  Benni.)                                                                                                                       

I   –Sjelljet Antisociale, teoritë e ndryshme dhe efektet psikologjike të saj
1.1 Ç’është sjellja antisiociale?

“Unë dua te jem për vete, ai që vendos” 
“Marrëdhënia me kohën është e paqartë dhe e ankthshme, adoleshenti çorientohet në 

krahasim me kohën e përditshme për të jetuar një kohë subjektive të ngjashme me kohën 
fantastike.” Adoleshenti do të jetonte në të vërtet atë që A. Camus quante “Te jetuarit 

vendimtar”.
Françoise Dolto

Në jetën e përditshme ne vazhdimisht përpiqemi të kuptojmë njerzit dhe sjelljen 
e tyre. Madje shpesh na ndodh që nuk mjaft ohemi me shpjegimin sipërfaqesor të 
sjelljes së tyre, por përpiqemi të hyjmë më në thellësi, tej së dukshmes,për të shpjeguar 
arsyet e thella te sjelljes së tyre. Fakti se si ne, i gjykojmë dhe i shpjegojme shkaqet 
e sjelljes të të tjerëve ka një ndikim të madh në sjelljen tonë.Rëndësi të vecante ka, 
të mësosh se si njerëzit i kuptojnë sjelljet e tyre dhe të të tjerëve është një bazë e 
mirë për të zgjidhur mjaft  probleme të jetës së përditshme. Por sa i kuptojmë dhe i 
respektojmë ne, sjelljet tona dhe të te tjerëve. Sa i respektojmë ne, rregullat, normat 
dhe kufi jtë që janë të vendosura në shoqëri? Kjo është një pyetje që ende iu është 
gjendur përgjigja.Pse ndodh kjo vallë?A mos jemi ne përgjegjës dhe të ndërgjegjshëm 
për veprimet dhe sjelljet që bëjmë. Ndodh që shpesh të ndeshemi me persona që 
nuk i respektojnë këto rregulla dhe norma të vendosura në shoqëri, që sillen në 
mënyr të cuditshme; që vuajnë nga instikte të pa kontrolluara për të ndërmarrë një 
veprim të caktuar. Dhe këta persona quhen persona me crregullim te personalitetit 
Antisocial ose sociopatik. Prichard pëdori termin “Cmenduria morale” me qëllim 
që të përshkruante persona që kryjne veprime shoqërisht të rrezikshme,me karakter 
amoral dhe që i persërisnin vazhdimisht këto sjellje. Ndërsa Kraepelin personat me 
personalitet antisocial i përcaktonte si individ që janë te topitur nga ana emocionale, 
të pameshirshëm, që nuk e ndergjegjesojnë veten, te pandjeshëm nga ana morale, 
kriminelët brutal, armiqt të shoqëris. Shelz: sociopatikët i përcakton si individ me 
tipare anastezie morale, indiferent dhe të zhveshur nga cdo lloj ndjenje njerëzore. 
Tashmë është pranuar se njerëzit me crregullim antisiocial kanë një difi cit intelektual 
relativ, një mënyrë të gjykimit të problemeve në baza afektogjene kanë një arsyetim të 
pamaturuar dhe të nxituar, të udhehequr nga emocionet e castit. Individët që kryejnë 
krime të përsëritura antisociale, që nuk kanë dhembshuri morale mund të mbeten te 
tillë  gjithë jetën, mendjelehtë dhe me arsyetim moral të reduktuar- 
-si në DSM-I, DSM-II, DSM-III-R, përcaktimet dhe përkufi zimet për personalitetin 
antisocial kanë karakter empirik dhe konsistojnë në përcaktimin e nje modeli 
crregullimi sjelljeje të qëndrueshme që fi llon që në fëmĳ ërinë e hershme dhe që 
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karakterizohet me kryerjen e një varg veprimesh të dëmshme shoqërore dhe 
përfundojnë me arrestime si:krime të vogla, vjedhje, grabitje, agresione ndaj 
njerezve por këto crregullime të sjelljes nuk shoqërohen me crregullime psikiatrike, 
ne DSM-IV, bëhet një trajtim i kombinuar i versionit Bihejviorist të Robinson me 
vlerësimin komportamental te clechley, dhe ka për qëllim të përcaktoj crregullimin 
e personalitetit bazuar në opservimet klinike dhe për të trajtuar ata si crregullim 
te sjelljes. Crregullimet e personalitetit antisocial karakterizohen me një mënyrë 
sjelljeje shoqërisht të rrezikshme dhe kriminale, e qëndrueshme dhe shumë e zgjatur 
që nuk njeh, nuk perfi ll të drejtat e njerëzve-Këta individ kryejnë vazhdimisht dhe 
ne menyre të përsëritur veprime të egra,të dhimbshme, magabre ndaj personave të 
tjerë. Janë të pakët në numer ata individ me crregullim të personalitetit antisocial, 
që kryejne veprime amorale të rrezikshme shoqërore për një periudh kohe “të 
caktuat”shkurt dhe me karakter kalimtar. Personat me crregullim personaliteti 
antisiocial janë të ngurtësuar emocionalisht, nuk kan dhimbshuri morale,nuk 
i perfi llin ndjenjat e të tjerëve, nuk kanë keqardhje për të tjerët, jane violent. Ata 
kryejnë marredhënie seksuale në mënyrë impulsive, brutale dhe me pa dhimbshuri.
Kur martohen nuk respektojne normat e jetesës bashkshortore dhe familjare mbajne 
qëndrime indiferente ose i keqtrajtojne psikilogjikisht dhe fi zikisht gratë.Ata nuk i 
përmbahen dhe nuk ruajnë marredhënie të rregullta monogamie, së paku për më 
shumë se nje vit, i ndajnë gratë. Individët me crregullime antisiociale janë sodist 
kënaqen kur injorojnë,dëmtojnë dhe shfrytëzojne të tjerët, janë impulsive dhe 
të paqëndrueshëm. Ata dështojnë ose kur angazhohen në veprimtari që kërkojnë 
vullnet, durim, qëndrueshmeri, besnikeri, rregull dhe disiplin, sepse gjenden para 
pengesave të shumta dhe vështirësive të medha për të kryer veprime të planifi kuara 
dhe nuk mund te arrĳ në qëllime të caktuara si stabilitet në punë, shoqëri dhe familja. 
Kan si rregull kryerjen e veprimeve antiligjore.Këta persona kanë shumë vështirësi 
të përshtaten ndaj normave shoqërore, braktisin një varg detyrash pa pasur plane 
reale për pune të tjera. Këta persona janë të prirur për të shkaterruar pasurin e të 
tjerëve,për të vjedhur dhe grabitur.Individ të tillë qëndrojnë pa qënë kur u kërkohet 
që të punojnë edhe kur puna është e përshtatshme për një kohë të zgjatur,më tepër 
se gjashtë muaj. Angazhohen në veprimtari ilegale.

-Karakteristikat e antisocialit    
Personat me crregullim personaliteti antisocial janë: iritabël, agresiv dhe impulsiv. 
Konfl iktet dhe agresionet janë pjesë përbërëse e jetës së tyre. Ata ndërmarrin udhetime, 
arratisje dhe dramomani nga një vend në tjetrin pa ndonjë qëllim apo objektiv te 
caktuar dhe pa pasur ndonjë ide paraprake se ku do përfundojnë. Antisocialët nuk 
ndërgjegjësojnë veprimet antishoqërore të tyre, ndihen të  pafajshëm, fajsojnë të tjerët 
e nuk nxjerrin mësime nga përvojat e tyre antiligjore, nuk përfi tojnë nga eksperienca 
e përgjithshme shoqërore, sjellja e tyre mbetet gjithmon e rrezikshme dhe plot me 
dëmtime dhe arrestime ligjore. Kur ndermarrin akte antisociale paraqesin egërsi, 
kokfortësi, vendosmëri, egoizëm dhe padhimbshmëri.  Individët me crregullim të 
personalitetit antisocial nuk vlerësojnë realitetin,  gënjejnë, mashtrojnë, falsifi kojnë  
dhe shfrytëzojnë të tjerët për qëllime përfi timi dhe kënaqësie. Këta nuk kujdesen 
për sigurin e jetës së vete dhe të të tjerëve, nuk parashikojnë në kohën e duhur 
dhe ne masen e duhur pasojat e mundshme. Antisocialët nuk bëjnë kujdes për 
të mirmbajtur,edukuar dhe rritur fëmĳ ët e tyre, kanë mungese të ndjenjës dhe 
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përgjegjesisë si prind,nuk kujdesen per higjenën e fëmĳ ëve për shëndetin e tyre 
as kur ata sëmuren,as për harxhet e përditshme të tyre. Personat antisocial kanë 
vështirësi të theksuara për të mbajtur marrëdhënie të rregullta e te zgjatura me të 
afërmit,me familjarët,me partnerët seksual dhe me shokët . 
Crregullimet e sjelljes Antisociale,para moshës 15-vjec janë sjellje endacaku, 
indisiplinimet shkollore, braktisja e shkolles, largimet gjatë gjithë natës nga shtëpia 
rëniet e shpeshta, frike (rrahje,plagosje) që i fi llojnë vetë të parët. Përdorimi i shpeshtë 
i armëve ose thikave në shumicën e konfl ikteve, mungesa e mëshirës dhe detyrimi 
i partnerëve për të kryer mardhënie seksuale me të. Shkatërrim me dëshirë dhe 
lehtësi i pasurisë së të tjerëve, vënie e zjarrit objekteve, mjeshtrat e shpeshtë, kryerja 
e vjedhieve të përsëritura, me gotje ose vrasje. Individët me crregullim personaliteti 
Antisocial , para moshës 15-vjec kanë vështirsi deri paaft ësi për të qëndruar 
gjatë në një qendër pune. Antisociali karakterizohet me shfaqje te periudhave të 
dështimeve të theksuara të mardhënieve ndërpersonale, të rëndimit të gjëndjes së 
tyre, që komplikohet me shtrime të herë-pas hershme në spitale. Jeta e tyre është 
në rrezik nga konfl ikte të rënda violente me njerzit. Mbasi kalon moshen 30-vjec 
këta persona zbutin tiparet patologjike , sidomos promiskeriteti seksual , konfl iktet 
fi zike dhe kriminaliteti. Termi crregullim i personalitetit Antisocial (antishoqëror) 
mund të tingulloj krejt ndëshkues dhe përbuzes , por në të vërtet është një emërtim  
i kesaj sëmundjeje. Tipari diagnostik më i spikatur është historia e gjatë e sjelljes 
antishoqërore ku në mënyrë të përsëritur dhunohen të drejtat e njerëzve të tjerë . Ky 
nuk është vetëm një term mjeksor i kriminalitetit ,por ai përshkruan një  sëmundje  me 
hisrori të gjatë që demton fushat më të rëndësishme të jetës  së personit . Ajo që shpesh 
është e cuditshme dhe ngacmuese rreth individeve sociopat është se mungon ankthi 
ose depresioni, në rrethana gjatë të cilave njeriu mund të pres emocionte të tilla. Disa 
individ me crregullim të personalitetit antishoqëror, antisocial i joshin vulletarisht 
njerëzit e tjerë me qëllim që ti manipulojne në mënyrë dinake. Ju mund ta gjeni veten 
të hutuar gjatë një interviste me një person që ka crregullime antisociale pasi ai ose 
ajo mund te paraqesi një pamje “normale” joshëse dhe të cuditshme . Pra anormale 
është ajo cka në një sjellje të përcaktuar devĳ on nga norma e grupit ku ai bën pjesë. 
Në mënyrë specifi ke normale është ajo cka kanë të përbashkët këta individë rreth një 
aspekti apo një sjellje të caktuar. Por edhe nëse themi “Anormal nuk është e njëjta gjë 
me i sëmur “. Sepse ka shumë anomali  të cilat nuk janë patologjike. Anormal është 
ajo cka në një sjellje të përcaktuar devĳ on nga norma e grupit ku ben pjesë. Kush 
dhunon rregullat e vendosura nga shoqëria dhe të pranuara prej anëtarëve të saj 
duke u distancuar nga detyrime ligjore mund të largohet nga komuniteti.   

1.2 -Efektet psikologjike të sjelljes antisociale tek adoleshenti
Kraepelin mendon se kur sjellja antisociale shfaqet para moshës 12 vjec, prognoza 
është shumë e keqe dhe shpresat për korigjim janë të pakta. Shumë autorë mendojnë 
se sjellja morale kriminale takohet më tepër në individë që kanë trashëgimi me 
pjesëtar të familjes dhe të afërm të tjerë që vuajnë nga skizofrenia. Çmenduria morale 
është  simptomë si e psikopatologjisë dhe e psikopatëve. Në këtë aspekt personat 
me crregullim personaliteti duket se kanë tipare të përbashkëta me skizofreninë, 
por psikopatët nuk pësojnë defekte psikotike. Veprimet amorale kriminale mund 
të shfaqen në moshën e pubertetit por ato mund të jenë violentë ndaj disiplinës 
shkollore dhe kanë edhe karakter sundimtar. Ku një individ vepron në mënyrë 



383 

amorale kriminale dhe pa afeksion, duhet dyshuar se ai mund të vuajë nga 
skizofrenia. Por ndodh që sjellja pa afeksion me banalitet amoral dhe kriminal mund 
të jetë pasojë dëmtimi të trurit, encefaliut dhe funksioneve mekanike të kokës. Ndaj 
veprimeve antiligjore të personave me çrregullim personaliteti antisocial vendoset 
përgjegjshmëri ligjore e kufi zuar. Këta individë janë tepër violentë, mosbesues dhe të 
pandërgjegjshëm me tipare  skizoide, por marrja e masave ligjore nuk e ka zgjidhur 
plotësisht problemin.
-Etiologjia     
Faktorët predispozues të çrregullimeve të personave antisocialë janë: çrregullimet 
defi çitare të vëmëndjes në fëmĳ ëri, mungesa e disiplinës prindërore në pubertitet, 
abuzimi me fëmĳ ët (heqja nga shtëpia, rritja e tyre pa praninë e të dy prindërve). 
Faktorët gjenetikë dhe ambjentalë, duket se luajnë një rrol të rëndësishëm në 
çrregullimet e personaliteteve antishoqërore. Faktori më i rëndësishëm ambiental 
duket se është depresioni i qëndrueshëm që fëmĳ ë në moshën e fëmĳ ërisë së hershme 
i çfarëdo lloj lidhjeje emocionale të rëndësishme me një person të rëndësishëm. 
Prindërit që nuk janë vazhdimisht të pranishëm në familje dhe që manifestojnë sjellje 
impulsive të parregullta dhe të çuditshme. Dukuria dhe prognoza e çrregullimeve 
të personalitetit antisocial fi llon që në fëmĳ ëri dhe sjellja antishoqërore arrin kulmin 
në moshën e pjekurisë. 
-Kriminaliteti
Çrregullimi i personave antishoqëror nuk është thjesht një term tjetër i kriminalitetit. 
Ky çrregullim dëmton disa njerëz që kryejnë krime dhe mund të veprojnë me 
besnikëri dhe ndjenjë përgjegjësie kundrejt njerëzve të tyre ne jetë (psh bashkeshortët, 
prindërit)  dhe në këtë mënyrë mund të etiketohen si persona sociopatë. Crregullimet e 
personalitetit kufi tar antishoqëror, mund të shfaqin sjellje impulsive dhe destruktive 
ndaj vetes dhe ndaj njerëzve të tjerë. Megjithatë pacientët sociopatë ndonëse shpesh 
veprojnë në mënyrë agresive ndaj të tjerëve pa patur ndjenjë faji, individët kufi tarë 
vazhdimisht janë më armiqësorë vetëm kur ndjehen të privuar nga njerëzit që janë të 
rëndësishëm për ta. Si rregull ndjehen fajtorë për zemërimin e tyre. 
-Episodi maniakal
Maniak mund të jetë një njeri me sjellje antishoqërore, por një sjellje e tillë është më 
shumë episodike se sa kronike ose afatgjatë  dhe lidhet me humorin tepër të alternuar. 
Personat me çregullime personaliteti antisocial në adoleshencën e hershme përdorin 
drogë, kryejn mardhënie seksuale të parakohshme dhe perverse. Ky lloj çregullimi 
ka prirje të shfaqet qysh në vitet e fëmĳ ërisë së vonshme apo në adoleshencë, por 
vazhdon më qartë në moshën madhore prandaj është e vështirë të përcaktohet para 
moshës 16- 17 vjeç. 
-Zhvillimi i fëmĳ ës dhe sjellja antisociale (sjellje që është verbalisht ose fi zikisht 
dëmtuese ndaj njerëzve, kafshëve apo vetes) përfshirë dhe sjelljet që dëmtojnë rëndë 
pritshmërinë sociale të një mjedisi të vecantë. Dy komponentët janë: prezenca e 
sjelljes antisocioale (zemërimi, agresioni ose mos bindja) dhe mungesa e sjelljeve 
pro sociale (harmonizimi, afi rmimi). Shumë  fëmĳ ë shfaqin disa sjellje antisociale 
gjat zhvillimit të tyre. Fëmĳ ë të ndryshëm demostrojnë nivele të ndryshme të sjelljes 
pro sociale dhe antisociale. Disa mund të demostrojnë nivele të larta të këtyre dy 
sjelljeve. Ndersa mund të demostrojnë nivele të ulta të tipareve të të dyja sjelljeve 
(fëmĳ ë i tërhequr por i menduar). Nëse ka nivele të larta të sjelljes antisocial ato 
konsiderohen probleme klinike (çregullimet opozitivo – provokatore), çregullimi i 
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sjelljes dëmtuese apo çregullim antisocial i personalitetit kur janë më të rritur. Ka 
disa faktorë që mendohet se kontribuojnë në një sjellje të veçantë antisociale të 
fëmĳ ës të cilët variojnë por që zakonisht përfi shjnë disa forma të problemeve në 
familje (mosmarrveshjet martesore etj). Cregullimi I defi citit të vëmëndjes dhe të 
hiperaktivitetit lidhet ngushtësisht me sjelljen antisociale. Fëmĳ a mund të shfaqë 
sjellje antisociale edhe ndaj një stresi specifi k (një divorc, humbja e një prindi etj) 
për një periudhë të shkurtër kohe dhe në këtë rast nuk ka pse të marrë një ngjyrim 
klinik. Fëmĳ ët me këtë lloj sjelljeje janë në një rrezik të lartë për aksidente, dështime 
shkollore, përdorim të hershëm të alkoolit dhe të drogave të ndryshme, vetëvrasje 
dhe sjellje kriminale. Karakteristikë e fëmĳ ëve apo adoleshentëve antisocial është 
dukja e tyre sikur nuk kanë ndjenja. Ata tregojnë mosinteres për ndjenjat e të tjerëve 
apo mungesë keqardhjeje ndaj dëmtimit të të tjerëve. Nuk tregojnë asnjë ndjenjë 
tjetër veç zemërimit apo armiqësisë, këto njenja madje i demostrojnë nëpërmjet 
veprimeve të tyre agresive dhe jo domosdoshmërisht nëpërmjet afektit. Teoria e të 
mësuarit social sugjeron se sjelljet negative përforcohen gjatë fëmĳ ërisë nga prindërit. 
Ndodh që fëmĳ a të marrë  një kujdes apo supervizion  gjatë adoleshencës ai është 
i lirë të  bashkohet me grupe bashkëmoshatarësh  që kanë  kuptime të ngjashme  
të mësuara  antisociale  rreth të shprehurit. Sjellje të ndryshme antisociale  do të 
shfaqen në  mjedise  të ndryshme. Probleme të ndryshme në zhvillimin e fëmĳ ës  
vĳ në nga mjedise  të cilat  dështojnë  në prezantimin e përshtatjes optimale. Ne duke u 
përpjekur për të trajtuar personalitete antisociale ,duhet ti kujtojmë, se ata  nuk ishin  
të qëndrueshëm  në marrëdhëniet me prindërit e tyre. Një numër i konsiderueshëm 
i sjelljeve të pesonaliteteve antisociale vdesin  në mënyrë të dhunshme dhe në një 
kohë relativisht të shkurtër. Ajo çfarë  e shkakton vuajtjen psikologjike tek individët  
antisocial është paaft ësia në kontrolin  e impulseve.-Adoleshentët dhe natyra e tyre  
Adoleshenca ka tërhequr vëmëndjen e shumë studiuesve  të fushave të ndryshme. 
Është mbrendësia dhe ndërlikueshmëria e problemeve që paraqet kjo moshë. Kjo 
është quajtur moshë ‘’krize, konfl iktesh, frustracionesh’’. Gjithë rrymat e teoritë 
mbi adoleshencën bashkohen ose ndahen  në përcaktimin e faktorëve  kryesorë  
që ndikojnë në  në zhvillimin e moshës ,në formimin e personalitetit  adoleshent. 
Problemet që shfaqen në adoleshencë  kanë natyrë të ndërlikuar, ku ndërthuren  e 
integrohen aspektet fi zike  e fi ziologjike  me ato psikologjike e sociale .Problemet 
e adoleshencës  kanë  qënë në qëndër të vëmëndjes  së shoqërisë  njerëzore që 
në fi llimet e historisë  së saj. Platoni ishte  i habitur nga rebelimi  i të rinjëve dhe 
kërkon rrugët për edukimin e rinisë  me përgjegjësinë e qytetarit të rritur. Shfaqin 
mungesë respekti për të moshuarit dhe më tepër pëlqejnë llafet sesa  të ushtrohen. 
Adoleshentët  përshkruhen  si tepër  egoist, që  e vënë  veten në qendër të  universit. 
Nga njëra anë ata futen me entuziazëm në  jetën e shoqërisë, por nga ana tjetër, 
janë tepër të fuqishëm dhe problematik. Ata janë mendjemëdhenjë  dhe materialistë 
në mendime por njëkohësisht plot me idealizëm  të dështuar. Sjellja e tyre ndaj të 
tjerve është e ft ohtë dhe pa respekt. Gjendja e tyre shpirtërore varion nga optimizmi 
i hapur  në pesimizëmin e thellë. Adoleshenti është vulgar me sjellje të gabuara, 
amoral i papëgjegjshëm, hiperseksual, rebel, i papergjegjëshëm, gjaknxehtë, i 
parespektushëm, dembel, në të vërtetë adoleshenti është i paparashikueshëm. 
Mungesa e përgjegjësisë  është  ankesa kryesore e prindërve për fëmĳ ët adoleshent. 
Modelet e rolit prindëror, shembulli i prindërit ndikon në formimin e identitetit të 
adoleshentit të paktën shembulli i tĳ  është një faktor kryesor në sjelljen antisociale 
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të vetë adoleshentit. Konformizmi është kusht i ekzistencës  së grupit  shoqëror  të 
adoleshentit për pavarsi  për të ndryshuar statusin e mëparshëm  social. Familja 
vazhdon të luaj  rolin primar  në edukimin e  adoleshentit, ajo formon jo vetëm 
përfytyrimet fi llestare për të mirën dhe të keqen, familja është qeliza bazë e shoqërisë  
dhe është vendi ku secili nga ne e gjen veten për herë të parë.  

II – Sjellja  antisociale prek më shumë ...?

-Në jetën e përditshme ndeshemi dhe me sjellje që janë në kundërshtim me rregullat, 
ligjet ose moralin e shoqërisë. Dhe këto sjellje quhen sjellje antisociale ose anti 
shoqërore. Sjellje të tilla janë pasojë për individin, jetën e tĳ , për grupe të caktuara 
si dhe për shoqërinë. Cdo shoqëri është e interesuar të kufi zojë sa më shumë të tilla. 
Të gjithë dëmtohen nga sjelljet e paligjshme antishoqërore, prandaj të gjithë duhet të 
mbajmë qëndrime të ndryshme të caktuara ndaj tyre. Por, të mbash një (1) qëndrim 
të caktuar do të thotë të mos jesh indiferent dhe të veprosh në perputhje me normat 
ligjore që veprojnë në një grup apo shoqëri. Sic e dimë qeniet njerëzore kanë vlera, 
interesa të ndryshme. Qëniet njerëzore janë të barabarta por të ndryshme. Periudha 
e viteve, nga mosha 12 – 18/21 vjec karakterizohen nga ndryshime të dukshme dhe 
të rëndësishme, sidomos në planin e maturimin fi zik dhe seksual të adoleshentit. Kjo 
është periudha e arritjes së pavarsisë nga familja. Shumë autorë mendojnë se sjellja 
anormale, kriminale takohet më tepër me individ që kanë trashëgimi me pjesëtarët 
e familjes. Crregullimi i personalitetit antisocial vërehet më teper në meshkuj, për 
arsye se ato janë më të angazhuar në veprime kriminale dhe shumë të aktivizuar në 
veprimtarinë shoqërore. Crregullimi i personalitetit antisocial fi llon në adoleshencë, 
me akte të vogla kriminale dhe më vonë ato rëndohen duke shfaqur veprime 
kriminale dhe violente, makabre. Crregullimi i personalitetit antisocial takohet pesë 
herë më tepër midis kushurinjve të gjinisë së parë për meshkujt. Në zhvillimin e 
crregullimit të personalitetit antisocial luajnë rol si faktorët  gjenetik, ashtu dhe 
faktorët e mjedisit. Të dhënat për faktorët gjenetike në etiologjinë e crregullimit të 
personalitetit antishoqëror dalin nag studimet, që tregojnë se ekzistenca  e një babai 
sociaopatik ose alkoolik është një tregues i fuqishëm për zhvillimin e personalitetit 
sociopatik edhe mids fëmĳ ve që janë adoptuar që në momentin e lindjes. Rëndesia e 
faktorëve  gjenetik zë një vend të vecantë.
Gjithashtu është gjetur lidhje empirike ndërmjet alkoolizmitdhe crregullimit të 
personalitetit antishoqëror. Crregullimi është më i zakonshëm në grupet social – 
ekonomiko me nivel të ulët, ndoshta për arsye se shumica e njerëzve me crregullime 
të personalitetit antishoqëror kanë vlerësime shumë të këqĳ a në punë dhe si pasojë, 
kapaciteti për të dëmtuar edhe baballarët e tyre ëe kanë crrëgullime, shpesh kanë qënë 
vetë të tillë , kështu që shumica e ketyre njerëzve janë rritur të varfëruara.  Megjithatë, 
është arritur në përfundimin se crregullimi gjendet në të gjitha klasat sociale 
ekonomike, duke përshire edhe familjet më të privilegjuara. Crrehullimi është më i 
shpeshtë në rajonet urbane sesa ne rajonet rurale. Crregullimi i personalitetit kufi tar 
diagnostikohet më shpesh në femra, ndërsa crregullimi i personalitetit antisocial 
diagnostikohet më shpesh në meshkuj. Pacientet me crregullim të personalitetit 
antishoqëror shtrohen në paviaonet psikiatrike, shumë rrallë sesa pacientet me 
crregullim të personalitetit kufi tar.Më bazë të shumë studimeve të realizuara 
rezulton se sjelljet antisociale në adoleshnencë janë të ndikuarasi nga variabëltë 
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llojit sociale domografi k, këto sjellje janë më të dënuaratek djemtë. Ashtu edhe në 
variabël të zonës së banimit ( janë më të dënuaratek djemtë që jetojnë në periferinë e 
qëndrave industriale, po ashtu edhe nga karakteristikat e konteksteve të tjera të jetës, 
sic janë; familja, grupi i miqve dhe mësuesit. Në nivelin e marrëdhënieve, rezultatet 
evidentojnë që variablet që ndikojnë në sjelljet antisociale janë shoqërimi me miq 
deviantë dhe pavarsia në marjen e vendimeve. Sielljet antisociale reduktohen kur 
ushtrohet kontroll, (kryesisht ateror ) mbi adoleshentët ku ka mbështetjen e shokëve 
dhe marrëdhënie të mira me mësuesit. Duke analizuar ndikimin e konteksteve të 
ndryshëm është e lehtë të vrojtosh se si ndërveprimi i tyre mund të ketë ndikim 
të ndryshëm në sjelljet antisociale të adoleshentëve. Ne mënyre të vecantë prania e 
kontrollit atëror sjell reduktimin e ndikimit të ushtruar nga ana e miqve antisocialë 
ose është në gjendje të reduktojë marrëdhëniet e shoqerimit me moshatarë devĳ ante 
dhe sjelljet antisociale. Në rastë se analizojmë rolin e pavarsisë në marrjen e 
vendimeve del se ajo mund të jetë një faktor rreziku në mënyrë të vecantë kur është 
lidhur me marrëdhëniet negative të adoleshentëveme mesuesit. Niveli më i lartë i 
sjelljes antisociale vihet re tek adoleshnet që kanë pavarsi vendmmarrëse të madhe 
dhe në të njejtën kohe kanë marredhënie më të mira me mësuesit.Qënia e pavarur në 
vetvete nuk është një faktorë rreziku por mund të bëhet e tillë në rast se adoleshenti 
nuk e percepton fi gurën e të rriturve si guid dhe pikë referimi.
Të supozosh se ambienti jep efekt në sjellje individuale dhe që individi mund ta 
modifi kojë ambientin e vetë, si në raport ndikimi reciprok, lidhet me aksionin dhe 
ndërhyrjen e dy ndërlikime;
1- Është e mundur dhënia në jetë e ndërhyrjeve që, duke u nisur nga një kontekst 
ndikojnë dhe te të tjerët (psh, shkolla, familja , komuniteti) dhe sjellje të mira për të 
gjithë subbjektet që kanë kontekste të tilla. 
2- Për të induktuar ndryshimin në një ose disa kontekste është e nevojshme njohja 
e konteksteve ku mundohet të veprohet nëpërmjet ndërhyrjes pjesëmarrësit duhet 
të kenë një rol aktiv në procesin e ndërhyrjes, ato nuk duhet jenë përdorues  të 
tjeshtë që nënshtrohen të me pasivitetKriminelët sociopatik që janë më të prirur 
për të kryer sjellje kriminale. Këtu futen personat të cilët nuk i kontrollojnë dot 
sjelljët e tyre si pasojë e problemeve shumë të mëdha emocionale. Gjithashtu këtu 
përfshihen jo vetëm persona me probleme mendore, por edhe ato me crregullime 
konplekse, si maniako- depresive. Në shumicën e këtyre rasteve sjellja është shumë e 
parregullt. Në raste të tjera sociopatikët vuajnë nga një instikt të pakontrolluar, për të  
ndërmarë një veprimtari të caktuar , sic është kleptomani , i cili vjedh zakonisht një 
lloj të caktuar malli.Në shumicë e rasteve ai “ specializohet” në vjedhje të atĳ  malli 
medhithëse mund të ketë vlerë simbolike. Kjo ndodh se individ  të tillë nuk nisen 
nga fi timet por nga impulset të pakontrolluara.  Dhe së fundi arrĳ më në përfundim 
se sjelljet antisociale janë më të përhapura në meshkujt dhe kjo është ndikuar nga 
shumë faktorë të ndryshëm ( familja, trashëgimia, shoqëria). Faktorët gjenetikë 
dhe të  ambjentit luajnë  një rol kryesor në gjenezën e personalitetit është shoqëria 
. Faktori kryesor që ai është faktori ambjentalist është mungesa e qendrueshme në 
fëmĳ ërinë e hershme e cfarë do lloj lidhjeje emocionale. Një rast tipik është rasti kur 
prindërit nuk janë të pranishëm në familje dhe sidomos kur është mungesa e babait.
….Gjatë gjithë historisë ka pasur njerëz që kanë ndikuar në mendimet dhe qëndrimet e 
atyre që kanë ndenjur. Kurse në kohërat e sotme ku nevoja   për vizione të reja, vizione dhe 
aktivitete të reja është gjithmon e më e madhe dhe nevoja për njerëz të tillë është gjithon në 
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rritje. Prindërit, shkolla dhe gjithë shoqëria duhet të synojnë të zhvillojë tek fëmĳ ët e tyre 
kompetenca prespektive të së ardhmes, aft ësinë për të zgjidhur probleme dhe për të marrë 
vendime. Tek fëmĳ ët tanë duhet krĳ ojmë një imazh pozitiv për të ardhmen në mënyrë që ato 
të kenë kurajo të marrin inisiativa drejt ndryshimit.
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Analizat  mikrobiologjike të ujërave të lumit Drino

Msc. Anila Shametaj
Institucioni arsimor 9-vjeçar “Urani Rumbo”

Abstrakt

Në këtë punim është hulumtuar prezenca dhe shkalla e ndotjes në Lumin Drino, përgjatë 
rrjedhës së tĳ . Ky hulumtim ka fi lluar nga Ura e Lumit, lokaliteti i parë ( I ) i mostrimit, pastaj 
në pjesën pranë shtypshkronjës Argjiro, lokaliteti i dytë ( II ), dhe pranë pikës turistike të Viroit 
, lokaliteti i tretë  i mostrimit ( III ). Si indikatorë të ndotjes së ujit kemi përdorur vlerat matëse 
të disa parametrave. Si parametra fi ziko-kimikë: temperaturën,  përçueshmërinë elektrike,  
pH-in,  oksigjenin e tretur, shpenzimin kimik të oksigjenit,  shpenzimin biokimik të oksigjenit. 
Si parametra mikrobiologjikë: bakteret total koliforme, enterokokët, këpurdhat, mikrofl orën, 
pseudomonasin. Objektivi i këtĳ  punimi  është konstatimi i efektit të ndotjes mikrobiologjike 
të lumit Drino dhe vlerësimi i parametrave  të  përgjithshme baktereologjikë të lumit. Në 
këtë punim është përdorur metoda e teknikës me tuba shumëfi sh dhe përcaktimi i shkallës 
së bonitetit të ujit sipas Templing – ut, Sadecek - ut  dhe Kohl-it. Rezultatet tona tregojnë se 
ujërat e lumit në të tre lokalitetet karakterizohen nga ndotje e shkallës së dytë dhe të tretë 
të bonitetit. Ndotja vjen si rezultat  i produketeve të amvisërisë, ujërave të zeza dhe ndotjes 
urbane. Analizat mikrobiologjike tregojnë për ndotje të lartë në lokalitetin e parë. Numri i 
të gjitha baktereve vihet re më i lartë në stinën e verës në të gjitha lokalitetet. Hulumtimi ka 
pasur për qëllim të japë një pasqyrë për shkallën e ndotjes së ujërave të hulumtuar, natyrën 
e ndotësve  si dhe burimet e tyre. Kështu, rezultatet tona mund të shërbejnë si referencë për 
hulumtimet e kësaj natyre, në mënyrë që të parandalohet ndotja e mëtejme dhe të vĳ ë deri te 
rikuperimi i  ujërave të këtĳ  lumi.

Fjalëkyçe: Lumi Drino, lokalitete,  parametra, ndotje, baktere.

Hyrje

Ndotja e ambientit nga ujërat e përdorura përbën sot një nga problemet sanitare më të 
rëndësishme. Ekskrementet njerëzore përbëjnë burimin kryesor të mikroorganizmave 
patogjenë që transmetohen me anë të ujit. Veçanërisht sëmundjet intestinale , tifoja e 
zorrëve, dizenteria, kolera, sëmundjet diareike janë shkaqet kryesore të vdekshmërisë 
të një numri të madh të popullsisë në gjithë botën. Kontaminimi i kulturave 
bujqësore nga vaditja me ujëra të patrajtuara ose nga përdorimi i ekskrementeve si 
pleh përhapin sëmundje gjithashtu.         
Sipas  raportit të UN WWDR (2003) dhe WB(20/09), sot në botë vihet re mungesa në 
rritje e ujit. Është llogaritur se në 25-30 vitet e ardhshme 2/3 e banorëve të planetit do 
të jetojnë në vende me probleme të mëdha ujore.
Shqyrtimi mikrobiologjik i cilësisë së ujit të lumit sipas standardeve teknike është e 
detyrueshme për aspektet përdoruese të lidhura si për prodhimin e ujit të pishëm, 
ujitje, rekreacion etj.,(G. Kavka et al., 2001).Uji është faktori thelbësor për jetën pas 
oksigjenit. Nëse uji nuk u është në dispozicion gjallesave ato herët a vonë do të 
vdesin. Qëniet njerëzore e marrin ujin nga sipërfaqja ose dhe burimet nëntokësore 
(Roohul.2012).                            
Organizmat janë përdorur zakonisht për të vlerësuar cilësinë mikrobiologjike të 
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ujërave sipërfaqsorë dhe të kolifrmeve fekale (F C – fecal coliform), janë indikatorët 
më të përdorur bakterial të ndotjes fekale (Raju, 2012). Ata janë gjetur në ujë 
të kontaminuar me mbeturina fekale me origjinë njerëzore dhe shtazore. Total 
koliformet (TC) përbëjnë specie bakteriale me origjinë fekale si dhe grupe të tjera 
bakteriale (p. sh. Bakteret zakonisht ndodhen në tokë) (Raju, 2012) Duke u larë 
në banjo ose duke notuar në përrenj dhe lumenj janë gjithashtu të zakonshme në 
mesin e fëmĳ ëve dhe të rriturve në komunitetin lokal. Probabiliteti i gëlltitjes i dozës 
infektive të sëmundjes së shkaktuar nga mikroorganizmat është shumë i lartë duke 
pasur parsysh faktin se uji përballohet me patogjenë që përgjithësisht kanë dozë të 
ulët infektive (Raju, 2012). Problemet që lidhen me bakteret koliforme fekalike si 
tregues të shkallës patogjene të prezencës së njeriut komplikon vlerësimin e cilësisë 
së ujërave për të ardhmen në zonat publike (Geldreich,1970). Zgjedhja e organizmave 
të duhur dhe metodat e numërimit dhe strategjitë e përshtatshme të mostrimit do 
të lejojnë mbylljen e parakohshme të menaxhimit vlerësues dhe rezervues për të 
zvogëluar në masë të madhe rrezikun e shpërthimit të sëmundjeve ujore (Geldreich, 
1970).                                                           
Cilësia e ujit është bërë në ditët tona një preokupim i rendit të parë dhe përbën një nga 
preokupimet kryesore të ndotjes së ambientit. Ndotja e ujërave është kontaminimi 
i trupave ujorë si lumenj, liqene, ujëra nëntokësorë.Ndotja e ujërave ndodh kur 
ndotjet derdhen direkt ose indirekt në trupat ujorë ,pa trajtim paraprak për heqjen 
e komponimeve të dëmshme.Sot ndotja e ujërave është problemi më i madh global 
.Ndotja e ujërave i referohet kryesisht ndotjeve antropogjene.Burimet e ndotjes janë 
pikësore dhe jo pikësore.                                 
Në të parat futen : shkarkimet e ujërave të zeza urbane, ato industriale, të fermave 
blegtorale, etj. Te grupi i dytë futen : ujërat nga drenazhimet e tokave bujqësore, 
shpëlarja e rrugëve,rreshjet e ndotura etj. Shkaktarët e ndotjes janë kimikë dhe 
patogjenë. Përqëndrimi i lartë i tyre sjell ndryshim të karakteristikave fi ziko- kimike  
dhe biologjike të ujërave .

Disa karakteristika të lumit Drino

Lumi Drino është pjesë e territorit të Gjirokastrës , me shtrirje  në lindje të saj . Ai 
buron nga Greqia e rrjedh deri afër grykëderdhjes së Vjosës në detin Adriatik. Lumi 
ka gjatësi prej 86,4 km.  Degët më  kryesore i merr pasi hyn në territorin shqiptar. 
Në grykëderdhje lumi i Drinos përfundon me një kon të madh depozitimi që e ka 
detyruar shtratin e Vjosës të zhvendoset vazhdimisht djathtas. Ushqimi kryesor i 
Drinos janë shirat dhe ujërat nëntokësore.Burimet më të mëdhenj e më të rëndësishem 
te tĳ  janë burimi i Libohovës, Viroi i Gjirokastrës, Uji i Ftohtë Tepelenë dhe Burimet 
e Leklit. Lumi Drino ka një  gjatësi të përgjithshme nga kufi ri shtetëror me Greqinë 
deri në derdhje në lumin Vjosë  rreth 30 km  vĳ ë  ajrore.                        Përreth brigjeve 
e në shtratin e lumit rriten rrapi, shelgu, shkoza e shkurre të shumëllojshme. Në 
gjatësinë e lumit Drino bimësia breglumore dominohet prej shelgut (Salix purpurea) 
në zonën Ura e Lumit dhe plepit të bardhë (Populus alba) në zonën në afërsi të 
Viroit. Ndërsa në zonën në afërsi të fshatit Andon Poçi deri në afërsi të derdhjes së 
Drinos në Vjosë ku dhe shpejtësia e lumit është më e madhe, dominohet prej rrepeve 
(Platanus orientalis). Në këtë lumë janë rritur  lloje të ndryshme peshqish të familjeve 
Cyprinidae, Cobitidae, Anguillidae dhe Salmonidae. Lundërza (Lutra lutra L.) është 
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indikator i ndotjes. (Hysaj, E., 2013). Ka pasur shumë shpendë të egër përreth. Për 
shkak të ndotjes thuaj se janë zhdukur bota bimore dhe shtazore rreth rrjedhës së 
lumit. Për shkak të prishjes së shtratit të tĳ  nga gërryerjet ilegale, shpeshherë ndodh 
vërshimi i tĳ  në arat e mbjella, madje edhe në vendbanimet e njerëzve. Gjatë muajve 
të verës lumi mund edhe të thahet.

Materialet dhe metodat e punës

Si material janë shfrytëzuar mostrat e ujit të marra në tre lokalitete të lumit  Drino.
- Pika e parë  tek Ura e Lumit nga ana e daljes së qytetit
- Pika e dytë  në afërsi të Shtypshkronjës Argjiro në drejtim të Tepelenës
- Pika e tretë në afërsi të pikës turistike të Viroit në drejtim të Tepelenës
Mostrat e marra janë sjellë për analiza në laboratorin e mikrobiologjisë në Drejtorinë 
e Shëndetit Publik.                                                                                                                     
Në hulumtimet tona është përfshirë një periudhë një vjeçare duke përfshirë tre stinë 
të vitit. Janë shqyrtuar vlerat e këtyre parametrave mikrobiologjikë  dhe fi ziko-kimik. 

Parametrat e analizuar
Në këtë punim janë analizuar këta parametra:
a.Parametrat mikrobiologjikë:mikrofl ora, total koliforme, escherichia coli, 
enterokoket, fungi, pseudomonas
b.Parametrat fi ziko-kimik:temperatura, percueshmeria, p H, oksigjeni i tretur, 
shpenzimi biokimik per oksigjen, shpenzimi kimik per oksigjen
Përcaktimi i parametrave mikrobiologjikë:
 Për përcaktimin e mikrofl orës është përdorur terren Agar-agar

Numri i përgjithshëm i Mikrofl orës është përcaktuar në terrenin ushqyes me këtë 
përbërje :
agar.........................................15g
ekstrakt mishi .......................7.5g                                                                   
pepton....................................15g
NaCl........................................5g
pH rregullohet 7.5. të gjithë reagentët përzihen , sterilizohen në 121oC për 15’ më pas 
ndahen në pjata petri. 
 Për përcaktimin e E.coli është përdorur terreni E C me këtë përbërje:

Triptozë ose triptikazë…… 20.0g        
Laktozë……………………   5.0g
Kripë biliare………………  1.5g
K2HPO4……………………  1.5g
NaCl………………………   5.0g
Ujë distile…………………   1l

Përgatitja: Treten, rregullohet  p H 7.1- 7.2, precipitohen 10’ në 0.7 atmosferë. Po të 
turbullohet fi ltrohet sa të bëhet i qartë. Shpërndahet në epruveta me tuba durhan. 
Sterilizohet 30’ me 0.5 atmosferë. pH pas sterilizimit duhet 6.9.
 Për përcaktimin e Enterokokut është përdorur terreni T T C me këtë 

përbërje:
Triptozë …………………………………………...20.0g                                                          
Ekstrakt majaje…………………………………......5.0g   
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Glukozë………………………………………...2.0g                                                    
Fosfat potasi dibazik………………………….4.0g                                                                      
Azid sodium…………………………………...0.4g
Shkrihen në një litër ujë distile ingredientët e mësipërm. Rregullohet  p H 7.2 , shtohet 
pastaj agar 1% - 10 g dhe ngrohet deri sa të shkrihet agari. Pasi të ft ohet shtohet për 
çdo 100 ml terren 1 mol sol. Steril1% I 2, 3, 5, trifenil tetrazol klorurit. Nuk është e 
nevojshme të sterilizohet.
 Për përcaktimin e Fungi u përdor terreni sabouraud  me këtë përbërje:

Pepton……………………………………….....10g 
Agar……………………………………………25g
Ujë distile……………………………………...1ml
Përgatitja: Përzihen dhe sterilizohen për 30’, në 121 oC 
Stacioni I                                                                     Stacioni  II 
Klorafenikol………1g     Gkukoz………........….40g
HCl ………………..1ml  Ujë i distiluar……….................50ml                    
Ujë …………………40ml
Përzihet stacioni I me II ,arrihet  p H 6.8 – 7.00 ,shtohet  NaOH 10%.
 Për përcaktimin e Total koliform përdoret terreni Mac conkey me këtë 

përbërje: 
Taurokolat Na (ose tjetër kripë biliare)...........5.0g      
Laktozë................................................................10g 
Pepton..................................................................20g                
NaCl.....................................................................5.0g                                                                     
Ujë distile.............................................................1 l 
Përgatitja: Përzihen të gjithë përbërësit, përveç laktozës për dy orë  në avuj rrjedhës 
dhe mbahet në frigorifer për një natë .Shtohet laktoza dhe pas tretjes fi ltrohet 
,rregullohet   p H  7.4 dhe shtohet 1 ml solucion alkolik brom kresol 1%.Ndahet në 
tuba që përmbajnë tubëza durhan dhe sterilizohet në autoklav në 115oC për 15 ‘ .
 Për përcaktimin e Pseudomonas përdoret terreni me këtë përbërje: ( 

centrimid agar)
Pankreatik………………………………………20.00g                                   
Magnesium clorid……………………………..1.4                                          
Dipotasium sulfat……………………………...10.00  
Centrimid……………………………………….0.3 
Agar……………………………………………...15
Përgatitja: Rregullohet  p  H 7.2  +0.2  , temperaturë 25oC .Përzihet me ujë dhe 10 ml 
glicerinë në 121oC për 15’.

Teknika për kërkimin dhe përcaktimin e numrit të kolibacileve në ujërat 
sipërfaqësorë

Tuba shumëfi sh, inkubim, identifi kim

Për ekzaminimin mikrobiologjik të ujërave përdoren kryesisht prova për vërtetimin 
dhe numërimin e mikrobeve tregues të ndotjes fekale.Mikroorganizmat që përdoren 
zakonisht si tregues të ndotjes fekale janë kolibacilet (koliform fekal dhe jo fekal).
Për kërkimin dhe numërimin e kolibacileve përdoret metoda me tuba të shumta 
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fermentimi.Në këtë metodë numri i kolibacileve  shprehet me anën e treguesit M P N 
(most probable number) ose numri më i mundshëm në 100 ml ujë.Ky është një tregues 
që i afrohet më shumë se çdo rezultat tjetër  numrit të vërtetë të  kolibacileve në ujë.
Fillohet me marrjen e mostrave për ekzaminim bakteriologjik të ujit .Ato duhet të 
përfaqësojnë ujin ashtu siç është gjatë shpërndarjes. Shishja zhytet me kokë poshtë 
në sipërfaqen e ujit dhe çohet sa më shpejt në laborator.
Teknika për përcaktimin e numrit të përgjithshëm të mikroorganizmave:
Shishja e mostrës tundet disa herë para mbjelljes , përgatiten hollime të veçanta 
0.1; 0.01; 0.0001; ose çfarëdo tjetër hollimi. Nga hollime të veçanta merren nga 1 
ml dhe hidhen në pjata petri përkatëse .Më pas në çdo pjatë shtojmë nga 9 ml sol. 
Fiziologjik steril për shpërndarje uniforme të kolonive. Shtojmë në çdo pjatë me 
hollime të ndryshme jo më pak se 10 ml agar të shkrirë.Përzihen mirë, pjatat futen në 
termostat në temperaturë 37oC për 18-24 orë.Numërimi bëhet me lente zmadhuese 
duke e ndarë pjatën në sektorë qarkor dhe llogaritet krejt pjata duke nxjerrë njëherë 
mesataren për 2-3 sektorë.
Teknika për kërkimin dhe përcaktimin e numrit të kolibacileve:
Ekzaminimi i ujërave sipërfaqësorë fi llon me provën paraprake. Për këtë provë 
përdoret terreni Mac conkey në cc 1 fi sh dhe 2 fi sh.  Terreni ndahet në tuba që 
përmbajnë tubëzat e durhanit në sasi 7-8ml me koncentrim 1 fi sh dhe 10-50ml me 
koncentrim 2 fi sh. Për ujërat sipërfaqësor bëhen hollime të shumta.

Rezultatet e hulumtimit

Në këtë kapitull do të paraqesim rezultatet e hulumtimit sipas stinëve për periudhat: 
18.12.2015 (Dimër), 15.05.2016 (Pranverë),04.08.2015 (Verë).

Rezultatet e hulumtimit te analizave mikrobiologjike në   sezonin e pranverës 
15.05.2016

Gjatë analizës sërezultateve të parametrave mikrobiologji këtë hulumtimit të sezonit 
të pranverës 15.05.2016 duke parë tabelën 4.1.1. dhe grafi kun 4.1.2. konstatojmë:                 
 Mikrofl ora:Numri më i lartë është shënuar në lokalitetin e parë (I)   të mostrimit 

ku kemi  960000  baktere në total  në 100 ml, ndërsa më i ulët është shënuar në 
lokalitetin e tretë (III), me 9000 të tilla.       
 KoliformTotal :Numri i baktereve koliform totale më i lartë është shënuar në 

lokalitetin e parë (I)  , 542 ndërsa numri më i vogël shënohet në lokalitetin III ,79. 
 Esch erich ia coli :Numri më i lartë është konstatuar në lokalitetin I dhe më i ulëti 

në lokalitetin III  me 46 koloni
 Enterokokët:  Numri më i lartë është shënuar në lokalitetin I,  49 koloni,  11 në 

lokalitetin II dhe në të fundit nuk janë ndeshur.
 Fungi:  Numri më i lartë është gjetur në lokalitetin I ,ndërsa në lokalitetet e tjera 

nuk janë ndeshur.
 Pseudomonas:  Nuk janë ndeshur në asnjë lokalitet.
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Grafi ku. Numri i disa grupeve të baktereve në ujërat e lumit Drino. Sezoni i pranverës 
15.05.2016.

Rezultatet e hulumtimeve të analizave mikrobiologjike në sezonin e verës  
04.08.2015

Nëse i analizojmë rezultatet e parametrave mikrobiologjik të marra, në sezonin e 
verës,  më 04.08.2015. konstatojmë: 
 Mikrofl ora : Numri më i lartë i baktereve  në total  është shënuar në lokalitetin  

I  , me 1100000 në 100 ml, ndërsa numri më i ulët në lokalitetin III , me 40000 për 100 
ml mostër uji lumi.
 Koliform total : Numri më i lartë është shënuar në lokalitetin   I ,  sipas 

treguesit  M P N , me 1609 për 100 ml mostër, ndërsa më pak në lokalitetin  III   me 
140  për 100 ml . 
 Enterokokët : Numri më i lartë është shënuar në lokalitetin   I , 109  ndërsa 

në dy të tjerat  nuk është gjetur.                                                    
 Escherichia coli : Numri më i lartë është konstatuar në lokalitetin I , vjen 

duke u ulur përkatësisht në lokalitetin II  me 141 dhe në të fundit 94. 
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Fungit: Numri më i lartë është shënuar në lokalitetin  I , ndërsa në  të  dytin  20 
koloni në   të tretin 10  . Nuk ndeshen  pseudomonas

.
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Grafi ku Numri i disa grupeve të baktereve në ujërat e lumit Drino. Sezoni i verës 
04.08.2015.

Rezultatet e hulumtimeve të parametrave mikrobiologjikë për sezonin e dimrit 
18.12.2015

Nëse i analizojme rezultatet e parametrave mikrobiologjik të marra me 18.12 2015 
shohim se:
 Mikrofl ora : Numri më i lartë është shënuar në lokalitetin I,  dhe më i ulët në 

lokalitetin III. 
 Koliform total : Numri më i lartë është shënuar në lokalitetin I , më i ulët në 

lokalitetin III. 
 Escherichia coli: Numri më i lartë është shënuar në lokalitetin  I me 221 

koloni, ulet në 79 në të dytin dhe 31 në të fundit.
 Enterokoku: Numri më i lartë është shënuar në lokalitetin I, në dy të tjerët 

nuk është konstatuar. 
 Fungit:  Numri më i lartë është shënuar në lokalitetin I me 50 koloni, ulet në 

5 në të dytin dhe 0 në të fundit.
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Pseudomonas: Nuk janë konstatuar në asnjë lokalitet

Grafi ku Numri i disa baktereve në ujërat e lumit Drino .Sezoni i dimrit 18.12.2015

Krahasimi i rezultateve mikrobiologjike për të trĳ a  stinët: pranverë, verë dhe 
dimër

 Për mikrofl orën numri më i madh është konstatuar në sezonin e verës 
lokaliteti  I shifër kjo disa herë më e lartë për të njëjtin lokalitet në periudhën e  
pranverës dhe në  dimër  akoma më I vogël  870000  specie.
 Koliform totalet : Numri maksimal i kolonive të tyre është 1609 koloni shifër 

kjo e konstatuar në sezonin e verës në lokalitetin  I . Shifër kjo rreth 3 herë më e lartë 
se në sezonin e pranverës përkatësisht 1609 dhe 542 koloni. Në dimër konstatojmë 
një numër të vogël 345 koloni.
 Escherichia coli : Numri maksimal i kolonive të vërejtura është 918  numër ky 

i llogaritur në sezonin e verës në lokalitetin I. Numri i Escherichia colit të konstatuara 
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në sezonin e verës është rreth 3 herë më i lartë se në sezonin   e pranverës  ku kemi 
konstatuar 348 koloni  për 100 ml mostër uji.  Kjo shifër është rreth 4 herë më e lartë 
krahasuar me dimrin.
 Enterokokët : Numri më i madh është konstatuar në sezonin e verës në lokalitetin 

I 109 koloni, numër ky rreth 2  herë më i lartë se në sezonin  e pranverës  ku 
kemi konstatuar 49 koloni. Në periudhën e dimrit është konstatuar një numër 
relativisht i vogël rreth 3 herë më pak se në verë në po këtë lokalitet.
 Fungi: Numri më i madh është konstatuar në sezonin e verës në lokalitetin I , 203 

koloni,kurse  në sezonet e pranverës dhe dimrit kemi konstatuar përkatësisht 100 
dhe 50 koloni.
 Pseudomonas nuk kemi konstatuar në asnjë sezon dhe në asnjë lokalitet ku ne 

kemi monitoruar. 

Konkluzionet

Në bazë të rezultateve të fi tuara nga hulumtimi i ujërave të lumit Drino mund të 
nxjerrim këto konkluzione: 
 Ujërat e hulumtuara në lokalitetin e parë (I) të mostrimit sipas sistemit të Tumpling 

–ut, Sladecek  dhe Kohl për bakteret total koliforme i takojnë shkallës së dytë (II) 
të bonitetit, ngarkesë e dukshme fekalike, për sezonin e pranverës. 
 Ujërat e hulumtuara në lokalitetin  e dytë (II) të mostrimit sipas sistemit të 

Tumpling- ut , Sladecek dhe Kohl për bakteret total koliforme i takojnë shkallës 
së dytë (II) të bonitetit po ashtu për të njëjtin sezon, kurse lokaliteti i tretë (III) 
përkon me shkallën (I) të bonitetit,  shkallë shumë e ulët e ndotjes fekalike.
 Në lokalitetin e pare (I) për sezonin e dytë gjithmonë sipas të njëjtit referim dhe po 

për bakteret total koliforme, për verën përkon me shkallën e tretë (III). Lokaliteti 
I dytë (II), shkallës së tretë (II) të bonitetit dhe lokaliteti të tretë (III), shkallës së 
dytë (II).
 Lokaliteti i parë (I) dhe I dytë (II) në dimër i përkasin shkallës së dytë (II) kurse 

lokaliteti i tretë shkallës së parë (I )të bonitetit.
 Numri i të gjitha baktereve vihet re se është më i lartë në të gjitha sezonet në 

lokalitetin e parë. Por në stinën e verës vihet re që ky numër është më i lartë në të 
gjitha lokalitetet.
 Ujërat e lumit në të tre lokalitetet karakterizohen nga ndotje e shkallës së dytë dhe 

të tretë. 
 Analizat mikrobiologjike tregojnë për ndotje të lartë në lokalitetin e parë.
 Parametrat fi ziko- kimik tregojnë për ndotje të lartë në sezonin e verës nëlokalitetin 

e parë. 
 Krahasimi i rezultateve mikrobiologjike tregon se ndotja më e ulët i përket sezonit 

të dimrit
 Nga rezultatet e krahasuara të sezoneve pranverë, verë, dimër vërejmë se ndotja 

më e madhe është në verë krahasuar me sezonet e tjera.
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Working with disabled children, more than a challenge nowadays

Majlinda Alillari

a- What it feels like to be diff erent
b- Inclusive education: 
c- Special education

 “If a child can’t learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn.”

                                                 Ignacio ‘Nacho’ Estrada

Have you ever been felt unwanted or unwelcomed in a kind of situation? Can you 
remember that disturbing feeling that makes you run and disappear from there? But 
don’t forget that whatever the situation was, you had all the mental capacity and 
ability to face it… anyway, it still hurts
Well, then, imagine a child, with a hearing impairment ,or a visual one, who has to 
face a worse situation, but not only once…Imagine someone who faces that feeling 
everyday. The situation is even worse if we take into account the fact that this child 
is diff erent from the others. How would you feel? 
It is just at this moment that we understand that it is time to refl ect. In my country 
there is a saying which says that we should do for the others what exactly we want 
them to do for us. And when I see all around me that there is so much hurry in our 
everyday life, so much stress and run, than I understand that right at this moment, 
it is the education’s responsibility to raise awareness that everybody in our society is 
equal and has the same rights despite his abilities or disabilities. Our society should 
be open and helpful for disabled people, who maybe cannot express their thoughts 
and ideas, but they certainly have feelings and desires. To do this, fi rstly we should 
know more about them.
Education is the key to break the cycle of discrimination and open the doors of society 
for everybody. According to Asia pacifi c disability rehabilitation journal, owing to lack 
of knowledge, educational access and technology, disabled children were initially 
treated as unwanted and segregated from other children. Later their education was 
carried out in special schools. In recent times there has been a shift  towards having 
children with disabilities att end the same schools as non-disabled children. The 
educationists now feel that each child should be allowed to learn in his own way. 
The concept of inclusive education nowadays has become a necessity. 
Let’s start out by looking at two key concepts which are relevant for society in general, 
but are oft en seen primarily in the context of special needs education: accessibility 
& inclusion.
Accessibility refers to providing systems and solutions to optimise access in content, 
methods and environment. In learning environments, accessibility means designing 
learning experiences without barriers that allow all students to achieve the main 
pedagogical objectives. Why is accessibility important? One of the main arguments 
is that accessibility benefi ts everyone and not just a single segment of society, 
providing easy and various ways to access information, materials and environments. 
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Captions for audio and video, for instance, don’t just help hearing-impaired people. 
They can be benefi cial for anyone who doesn’t speak or understand the language of 
the presenter being spoken. This is the premise on which you should approach many 
of the activities explored on this course. Whenever you improve the accessibility 
of your teaching, it is not only for the support of those students who have been 
identifi ed to have a special need; rather, it is supporting the learning of all your 
students
And what about inclusion? In education, inclusive education is defi ned by UNESCO 
as a process of addressing and responding to the diverse needs of all learners by 
increasing participation in learning, cultures and communities, reducing exclusion 
within and from education. Inclusion is also a right and not a privilege. It is every 
person’s right to bring out their unique strengths by participating in our society and 
to appreciate the beauty of diversity. According to UNESCO (2017), inclusion is a 
mindset that involves valuing the presence, participation and achievement of all 
learners regardless of their contexts and personal characteristics and recognising the 
benefi ts of student diversity.

Inclusion as a human right

It is widely accepted that access to education is a basic and fundamental human right. 
Historically, though, children with special needs have been excluded or marginalised 
from education. Nowadays, countries around Europe have diff erent ways and forms 
to support the education of students with special needs, but in general, children’s 
right to inclusive education is widely recognised in international human rights law, 
considering that disability is an inevitable part of society.
The Conventions of the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) adopted in 2006 
by the United Nations reaffi  rms that all people with all types of disabilities must 
enjoy all human rights and fundamental freedoms. It aims at changing the way 
people with disabilities are viewed and treated in their societies and reducing the 
stigma and discrimination, which are oft en reasons why people with disabilities 
are excluded from education, employment, health or other services. Based on this, 
legislative progress regarding inclusion and special educational needs was achieved 
in many countries in Europe
The aim of inclusive education is to respond to the learning needs of all children, 
whatever their needs are. Inclusive education does not only have pedagogical 
benefi ts, by addressing the learning diff erences of all students and confronting 
them with various learning styles, but also social benefi ts, as it leads the children to 
become citizens who are open and tolerant and can live in peace and harmony with 
each other. Obviously, inclusive education requires teacher training, and that’s the 
reason you are here.
Inclusive education is when all students, regardless of any challenges they may have, 
are placed in age-appropriate general education classes in their own neighborhood 
schools to receive high-quality instruction, interventions and support that enable 
them to be successful in the core curriculum (Bui, Quirk, Almazan, & Valenti, 2010; 
Alquraini & Gut, 2012). That’s why inclusive education is connected to how we 
develop and design our schools, classrooms, programmes and activities so that all 
students learn and participate together.
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Special Education refers to learners with learning, physical, and developmental 
disabilities; behavioural, emotional, and communication disorders; and learning 
defi ciencies. The call for teachers to cater to the greater diversity within the mainstream 
classrooms has never been so explicit as it is today. So how do we eff ectively include 
pupils with special needs in the mainstream classroom and why should we do so?
Special education is an umbrella term used to describe specially designed instruction 
that meets the unique needs of a child with learning diffi  culties, emotional or 
behavioural problems, development disorders or physical and sensory disabilities. 
In special education, there is a wide range of disability levels to consider and some 
of them are quite tricky to recognise and support. Furthermore, special education 
encompasses not only the individuals with learning disabilities but also the gift ed 
and talented students. To get a sense of the breadth of special educational needs that 
you might come across in your teaching, you have to consider various types of special 
needs. Muscular dystrophy, multiple sclerosis, chronic asthma, epilepsy, blindness, 
visual impairment, deafness, limited hearing, att ention-defi cit (hyperactivity) 
disorder (ADD, ADHD), bi-polar disorder, oppositional defi ance disorder, Down 
syndrome, autism spectrum, dyslexia and processing disorders are only some of the 
cases that you may meet in your classroom.
According to the OECD, almost 20% of students may develop a special educational 
need during their schooling years. Early identifi cation and intervention together 
with personalised learning play a paramount role in the students’ learning journey. 
Recognising special characteristics at their earliest stages and continually trying 
to increase the support provided, but also the awareness towards the topic, are 
considered essential elements of inclusive education.

Types of disorders

 Dyslexia is a neurological condition, oft en hereditary, which results in problems 
with reading, writing and spelling. It is usually also associated with diffi  culties in 
concentration, short-term memory and organisation. Dyslexia is more common 
than many people think, considering that almost 10% of the world’s population has 
dyslexia traits.
Autism spectrum disorders are characterised by social-interaction diffi  culties, 
communication challenges and a tendency to repetitive behaviours. Symptoms vary 
widely across these core areas.
Att ention-defi cit hyperactivity disorder (ADHD) is a mental condition characterized 
by problems related to paying att ention, excessive activity or diffi  culty controlling 
behaviour which is not appropriate for a person’s age.

Teaching children with SEN in the classroom

Our students are unique as individuals. They have diff erent intelligences, activated 
according to cultural values, opportunities, experiences, and decisions made. They 
have their own learning style (s), which is/are based on their unique traits. A teacher’s 
instruction style, therefore, can greatly impact a student’s ability to learn, engage, 
comprehend and reach their highest potential.
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This module will help you gain the knowledge, skills, and mindsets to hold ALL 
students to high expectations and support them in reaching their fullest unique 
potential

Universal Design for Learning

To start out with, UDL  can help us to support our students’ diversity of needs. 
Universal Design for Learning (UDL) can serve as a crucial tool in our toolbox for 
inclusion. But what is Universal Design? Automatic doors and a voice announcing 
the next stop of a bus are two of the many examples of universal design. Such features 
were initially designed to help people with disabilities, but people who don’t have 
disabilities may also want to use them and oft en surely benefi t from them.
Universal Design for Learning is about off ering fl exibility in the classroom. The word 
“universal” is not about fi nding one way to teach all students. It implies the fl exibility 
and the possibility of adjustment to every student’s strengths and needs. Providing 
assignment options, multiple representations of information and alternative means 
of expression and engagement are key components of universal design for learning.

What can I do in my own classroom to support all students’ needs?

Learning diff erences and gift edness both impact the way children are able to process 
and understand information. As a teacher, providing the optimum support to 
children with special needs can be challenging, especially in mainstream education 
where there are heterogeneous learners. The spectrum of addressing special needs 
in a school environment can range from helping students to cope with simple tasks 
of daily life, allowing them to lead an autonomous life, to reaching the full potential 
of individuals, not only cognitively but also socially and emotionally.
The need for a supportive system is fundamental. A consensus among teaching 
staff  about the specifi c learning needs of the diff erent children in the classroom and 
the school needs to be reached. What have we already put in place for inclusion? 
What do we not do for inclusion? In addition, the involvement of the parents and 
the community at large are essential for inclusion to happen and to be sustained. 
Inclusion is a team sport; fi nd your teammates and make it happen!

Accessibility of learning materials

Another important element of the inclusion in education is the accessibility of the 
learning material, as it is crucial that content and material for learners is as diverse 
and varied as the students themselves. A blind person, for instance, is disabled by 
printed material but can access documents produced in other formats such as tape 
or Braille. Accessibility is an important aspect of Universal Design for Learning and 
is part of the fi rst principle (multiple means of representation), the second principle 
(expression – referring to the ability of making an environment usable by everyone 
but also enjoyable and meaningful), and the third principle (engaging).
Accessibility is not a feature to be added aft er the design of your content, but is a set 
of principles to be considered throughout the design process. Technology can highly 
improve the inclusivity of the learning resources ensuring that all type of learners 
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can use, access and contribute to the content in a meaningful way.

How to build inclusive experiences in our classrooms

Many teachers feel they lack the time, the awareness and the knowledge to build 
inclusive experiences in their classrooms. The following key points will help you 
fi nd your way through the inclusive journey.
The pedagogy
Inclusive pedagogy is about rethinking how learning is achieved and providing the 
means to reach all learners’ needs. Designing diff erentiated activities, while keeping 
the principles of Universal Design for Learning in mind, can be a powerful tool in 
your kit.
The content
Accessibility of learning materials is a fundamental element of an inclusive 
classroom. The content and material provided during the learning experience should 
be accessible by all students to increase opportunities for engagement.
The tools and technology
Using technology in our teaching practice is in compliance with the 21st-century 
learning needs. However, we always have to consider the impact that our options 
may have on students with diverse needs, the pedagogical value of the solution and 
the inclusive design of our activity.
The space
The space of the inclusive classroom is fl exible and makes learners feel safe and 
respected. Diff erent learning zones, like those Future Classroom Lab adopts, might 
be benefi cial for developing students’ potential.
The collaboration
Collaborative approaches are building blocks of every inclusive strategy. Developing 
collaboration with other teachers, students, parents and the local community can 
positively contribute to the school experiences of the students.
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Ndryshimet klimatike, ndotja mjedisore, uji dhe siguria ushqimore

Marjana Gjoka
Gjimnazi ‘’Gruemirë’’

Abstrakt

Ngrohja globale e sipërfaqes së tokës është një fenomen që dekadat e fundit ka marrë 
përmasa shqetësuese. Ngrohja globale, përkatësisht ndryshimi global i temperaturës është 
drejtpërdrejtë i lidhur me perforcimin e rrezatimit të nxehtësisë që shkaktojnë gazet serë. Si 
rezultat i ngrohjes globale dhe shkrirjes së masave të akullit, niveli i deteve është rritur me 
10- 20cm në shekullin e XX-të. Përqëndrimi i CO2 duke fi lluar që nga viti 1950 është rritur me 
31%. Pjesa më e madhe e tĳ  e shkaktuar nga faktori antropogjen. Që nga viti 1861 bëhen matje 
të temperaturave të ajrit në të gjitha stacionet meteorologjike botërore. Numri i stacioneve 
vazhdimisht rritet e bashkë me to rritet saktësisa e temperaturës mesatare vjetore të ajrit. 
Temperaturat e të dhëna i marrim nga anĳ et, sondat automatike notuese, ballonët, satelitët, 
aeroplanët etj. Është konstatuar që në atmosferën e planetit tonë po ndodhin dy ndryshime 
të rëndësishme globale: hollimi i shtresës së ozonit në stratosferë dhe rritja e efektit serë, si 
rezultat i emetimit të pa kriter të gazeve ndotës në atmosferë. Ky konstatim është i lidhur 
direkt me faktorin antropogjen. Pra shoqëria njerëzore në rrugën e gjatë të zhvillimit të 
qytetërimit të saj është bërë faktor i rëndësishëm klimatik, si e tillë asaj i duhet të ndërtojë 
strategji e të gjejë zgjidhje të menjëhershme dhe të sigurta për të qënë pjesë e vendosjes së 
ekuilibrave të dëmtuar të planetit.

Hyrje

Secili nga ne është koshient për problemet që shqetësojnë botën. Siguria dhe 
vazhdimësia e jetës, sot më shumë se kurrë vihet në pikpyetje. Në krĳ imin e kësaj 
situate, përgjegjës është njeriu dhe vetëm ai. Të gjithë e dimë se efekti serë ka 
ekzistuar edhe para revolucionit industrial ... Është pikërisht ai, i cili mundëson jetën 
dhe zhvillimin në tokë. Toka pa ‘’efektin serë’’ do të kishte diferenca të mëdha midis 
temperaturës të ditës dhe asaj të natës: do të mbingrohej dhe do të mbift ohjes. Si 
rrjedhim temperatura mesatare vjetore është 15 gradë Celcius. Sot ‘’efekti serë’’ po 
kthehet në kërcënim për jetën dhe vazhdimësinë. 
Objektivat të përgjithshme/ specifi ke: 
  Të evidentohet rëndësia e efektit serë në Tokë, si dhe të analizohen ndryshimet që 

ka pësuar ky efekt pas revolucionit.
  Të evidentohen pasojat negative të ngrohjes së klimës.
  Të analizohet rritja e nivelit të Oqeanit Botëror dhe ndikimi i tĳ  në sektorë të 

ekonomisë dhe në ndërtimet urbane.
 Të analizohet marrëdhënia midis ndryshimeve klimatike dhe burimeve ujore, 

sigurisë ushqimore dhe biodiversitetit.
  Të argumentohet rëndësia e zbatimit të legjislacionit në lidhje me emetimin e 

gazeve serë dhe ndotjen mjedisore.
  Të vlerësohet rëndësia e reduktimit, ripërdorimit dhe riciklimit si parime bazë që 

shërbejnë për minimizimin e mbetjeve dhe ndryshimeve klimatike.
Qëllimi: Sensibilizimi i opinionit publik për rrezikun që na paraqet emetimi pa 
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kriter i gazeve serë në atmosferë si dhe rëndësia e të sjellurit si promjedisorë duke 
përdorur energjinë e ripërtëritshme, ripërdorimin, reduktimin dhe riciklimin.
Metodologjia: Kërkim dytësor. Janë përdorur artikuj studimorë dhe libra të 
ndryshëm
Përqëndrimi i gazeve serë, tej normave të lejuara në atmosferë, si rezultat i aktivitetit 
industrial dhe aktiveteteve të tjera njerëzore, kanë ndikuar në rritjen e temperaturave. 
Ky element ( rritja e temperaturave) nxit prishjen e ekuilibrave të tjerë natyrorë me 
pasoja jetike për sigurinë dhe vazhdimësinë e jetës në tokë. Si rezultat i rritjes së 
temperaturave kemi shkrirjen e akullnajave, gjë e cila sjell rritjen e nivelit të Oqeanit 
Botëror. Rritja e nivelit të Oqeanit Botëror do të sjellë pasoja katastrofi ke për shumë 
vende bregdetare dhe të ulëta. Humbja e banesave, bizneseve dhe pronave të 
ndryshme do të sjellë probleme të mëdha shoqërore (sepse pikërisht në këto zona 
është e përqëndruar pjesa më e madhe e popullsisë). Do të kemi ndryshim të regjimit 
të lumenjve, probleme me rezervat hidrike dhe ndryshime me biodiversitetin. 
Ndryshimet klimatike ndikojnë në sigurinë e rezervave ushqiore si dhe në 
sigurimin e lendës së parë për shumë degë të ekonomisë.
Përshpejtimi i ciklit të qarkullimit të ujit në natyrë shton rrezikun e fatkeqsive 
natyrore. Përmbytjet dhe thatësirat e tejzgjatura ndikojnë drejtpërdrejtë në sigurinë 
ushqimore botërore, pa përmendur rritjen e ndjeshme të numrit të tajfunëve, 
ciklonëve dhe uraganëve që kërcënojnë seriozisht jetën dhe vazhdimësinë e saj. 
Rritja e temperaturave ndikon ndjeshëm në biodiversitet (shumllojshmëria e 
bimëve dhe kafshëve). Gjallesat janë të destinuara të jetojnë në kushte optimale. 
Rritja e temperaturave do të ndikojë në zhvendosjen e tyre për të gjetur kushte të 
përshtatshme për zhvillimin dhe shumimin e tyre... Çfarë ndodh në Polin e Veriut? 
Po me gjallesat që jetojnë atje? Normalisht janë dy alternativa: përshtatja ose zhdukja. 
Pse duhet ruajtur biodiversiteti? Është detyrë morale e secilit prej nesh të respektojë 
të drejtën e qënieve të tjera të gjalla për të jetuar dhe për të ruajtur ekuilibrat e 
vendosur nga natyra. Ruajtja e biodiversiteti lidhet direkt me jetën. Një numër i madh 
bimësh përdoren për qëllime kurative dhe shumë shpendë e kafshë ushqehen me 
insekte dëmtuese në mjedis. Biodiversiteti siguron një larmi produktesh ushqimore 
(për të qenë të shendetshëm duhet të ushqehemi me një larmishmëri ushqimore). 
Por a mund të kontrollojmë ne ndryshimet klimatike? Deri para disa dekadash 
ndryshimet klimatike lidheshin me aktivitetin diellor kryesisht. Sot është e qartë se 
shoqëria njerëzore në rrugën e gjatë të zhvillimit të saj është bërë faktor i rëndësishëm 
i ndryshimeve klimatike. 
 Ndërtimi i strategjive lokale të zhvillimit në një këndvështrim mjedisor, 

global.
 Zbatimi i legjislacionit të ratifi kuar në konventa dhe protokolle të 

ndryshme ndërkombëtare. Konkretisht në vendin tonë ka një dëshirë të madhe nga 
ana institucionale për të mbështetur çdo iniciativë europiane apo botërore, në lidhje 
me ndotjen e ajrit dhe limitimin e emetimit të gazeve ndotëse në atmosferë. Secili nga 
ne e di se vendi ynë ka ratifi kuar Konventën Kuadër të Kombeve të Bashkuara në 
1995 Protokollin e Kiotos në 2005 etj. Në paketën ligjore të hartuar hap pas hapi, për 
zbatimin e angazhimeve që rrjedhin prej ratifi kimit të Konventës Kuadër të Kombeve 
të Bashkuara  dhe Protokollit të Kiotos, shteti shqiptar ka miratuar:
• dokumente strategjike 
• akte ligjore
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• akte nënligjore
Por  çështja qëndron te zbatueshmëria. Në 1995, kur ratifi kuam Konventën Kuadër 
të Kombeve të Bashkuara premtuam reduktimin e gazeve ndotës në atmosferë në 
nivelin e vitit 1990. Cili është realiteti? A zbatohet legjislacioni në vendin tonë? Çfarë 
ndodh...? Hapja e fabrikës së çimentos në Fushë-Krujë, a nuk ishte në kundërshtim 
me legjislacionin? Sidoqoft ë kjo fabrikë që konsiderohet ndotësi më i madh, vazhdon 
aktivitetin pa u shqetësuar duke rritur llogaritë bankare në kurriz të shëndetit të 
banorëve, ndotjes së mjedisit dhe shk atërrimit të bimësisë. Madje përgjegjësia e 
kësaj ndërmarrjeje shkon deri aty ku drejtuesit nuk shqetësohen as për ndezjen e 
fi ltrave në fabrikë. Po fabrika e çimentos në Elbasan? A nuk bie në kundërtishtim 
me ratifi kimin e Konventës Kuadër të Kombeve të Bashkuara? Ja pra! Neve nuk na 
mungojnë ligjet dhe aktet nënligjore, por ndërgjegjia qytetare dhe mosrespektimi i 
ligjeve nga institucionet përgjegjëse. Në gusht të vitit 2009 me vendim të Këshillit 
Kombëtar të Rrregullimit të  Territorit (KKRT) do të hapen edhe disa fabrika të tjera 
në Mamurras, Bushat, Lezhë, Krujë etj. 
Industria e transportit: Një tjetër përgjegjëse për ndotjen e ajrit. Përdorimi i lëndëve 
djegëse jocilësore (naft a, benzina etj) bën që ndotja në vendin tonë nga transporti të 
jetë disa herë më e madhe në krahasim me vendet e tjera europiane. Një shkak tjetër 
është edhe qarkullimi i automjeteve të vjetra dhe jashtë standartave të qarkullimit. 
Mungesa e kulturës së përgjithshme për tu sjellë si promjedisorë është një tjetër arsye 
përse në vëndin tonë bilanci i ndotjes është shumë i lartë. Mospërdorimi i transportit 
publik, djegia  pa kriter e mbetjeve të ndryshme në bujqësi, shpesh edhe djegia e 
mbeturinave rrisin nivelin e ndotjes në vendin tonë. 
Industria e ndërtimit: Siç e dimë vendi ynë pas 1990 ka patur investime të mëdha 
në fushën e ndërtimit, por krahas problemeve që sjell betonizimi i sipërfaqeve të 
mëdha, ky sektor sjell ndotje të madhe të ajrit. 
Industria e drurit: Një tjetër kontribues, përgjegjës për ndryshimet klimatike në 
Shqipëri. Prerja pa kriter e drurëve për prodhimin e mobilieve, por edhe për ngrohje 
ndikon në zvogëlimin e sipërfaqeve të gjelbërta, rritjes së eurozionit etj. Pemët janë 
kontribuese të rëndësishme në thithjen e CO2 , në këtë mënyrë pengojnë ngrohjen 
globale.
Uzina e prodhimit të çelikut: Shkakton një ndotje të madhe, sidomos në qytetin e 
Elbasanit.
Mungesa e infrastrukturës: Kohët e fundit ka ardhur duke u përmirësuar, por 
vazhdon të mbetet një faktor ndotës.
Përdorimi racional i energjisë dhe përdorimi i burimeve alternative të energjisë: 
Një element shumë i rëndësishëm i të sjellurit si promjedisorë. Duke qenë se vendi 
ynë ka reshje të konsiderueshme gjatë gjithë vitit, një rrjet të gjërë hidrografi k si 
dhe një nderthurje të relievit fushor-kodrinor-malor, energjia që prodhohet kryesisht 
është e pastër ( hidrocentralet ).
Ndërgjegjësimi qytetar për mbrojtjen e mjedisit lë për të dëshiruar në vëndin tonë. 
Kërkohet forcim i strukturave shtetërore.
Ndotja e ajrit dhe rritja e efektit serë ka lidhje të pashkëputshme me ndotjen e 
mjedisit. Trajtimi ekologjik i mbetjeve urbane, mbetet një tjetër sfi dë për shoqërinë 
shqiptare, por jo vetëm.
1. Reduktim
2. Ripërdorim
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3. Riciklim
Reduktimi është mbrojtja aktive e mjedisit  që ka të bëjë më minimizimin e disa 
mbeturinave që në burimin e krĳ imit apo prodhimit të tyre. Kursimi i lëndës së 
parë dhe zëvendësimi nëse qëndron mundësia e materialit fi llestar që përdoret 
për prodhimin me një tjetër material të përpunueshëm, duke përdorur metoda për 
eleminimin e produkteve toksike që nuk mund të zhvendosen përmen ripërdorimit 
të disa produkteve (materiale disa përdorimshme p.sh bateritë ) dhe zgjedhjes për 
paketim të materialeve të riciklueshme (p.sh. letra).
Ripërdorimi: produkte si qelqi, mermeri, pjesë makinash etj., mund të ripërdoren.
Riciklimi është procesi i grumbullimit, seleksionimit dhe kthimit në lëndë të parë 
të mbetjeve urbane për prodhimin e produkteve të nevojshme. Në këtë mënyrë 
kursehet lënda e parë, e cila konsiderohet e shterueshme. Materialet si: letra, druri, 
metalet, plastika, qelqi etj., riciklohen me kosto më të ulët për një shoqëri. Prandaj 
shoqëria jonë duhet të ndërgjegjësohet në trajtimin e mbeturinave industriale dhe 
urbane që dëmtojnë mjedisin dhe shëndetin. 
Pavarësisht se Shqipëria nuk konsiderohet një kontribuese e madhe në ndotjen e 
mjedisit dhe ngrohjen globale, secili nga ne është koshient se ajri që ne thithim dhe 
mjedisi në të cilin ne i rrisim fëmĳ ët është jashtë çdo norme dhe standarti europian. 
Këtë e vërteton numri i madh i personave të diagnostikuar me lloje të ndryshme të 
kancerit siç është ai i mushkërive, i cili sipas statistikave është shumë herë më i lartë 
se në vendet e tjera të BE-së. Normalisht që shkalla e ndotjes nuk është e njëjtë si në 
Tiranë dhe në malin e Dajtit apo si në Shkodër dhe Theth, por ne e dimë që pjesa 
dërrmuese e popullsisë është e vendosur në këto zona me ndotje të lartë. Institucionet 
janë ndërgjegjësuar pjesërisht, duke marrë masa për rritjen e sipërfaqeve të gjelbërta, 
por rezultatet janë afatgjata. Kërkohet impenjim më i madh nga ana legjislative për 
rregullimin e situatës dhe parandalimin e ndotjes së ajrit dhe mjedisit. Është e drejtë 
morale e gjithsecilit prej nesh t’iu trashëgojë fëmĳ ëve një mjedis të pastër e të sigurtë, 
ashtu siç e kemi gjetur. Prandaj kërkohet sensibilizimi i kësaj shoqërie që të sillet 
si promjedisore. Në qoft ë se deri dje mjedisin dhe natyrën e kemi patur për të na 
shërbyer për një jetë më të mirë dhe komode, shumë shpejt natyra dhe mjedisi do të 
kthehen në kërcënimin më të madh të jetës dhe zhvillimit në Tokë.

Referenca
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Shkolla Qendër Komunitare, një risi për arsimin shqiptar apo një vazhdim i 
traditës në arsimin shqiptar?

Zarie Visha

Valbona Laçi
Abstrakt

Në vitin 2013 Ministria e Arsimit orientoi funksionimin e 184 shkollave si Shkolla-Qendër-
Komunitare përmes projektit “Shkolla qendër Komunitare”- shkollë miqësore për të gjithë.
Shkolla ku unë isha drejtore u përfshi në zbatimin e këtĳ  projekti si shkollë pilot.Përpara 
shumë pyetjeve dhe dilemave qëndronte një pyetje që vazhdimisht drejtoja nga vetja: “Si janë 
marrëdhëniet e shkollës tonë me komunitetin?”. Unë kam punuar në veri të Shqipërisë, për hir 
të realitetit shkollat në zonën tonë, janë shumë të lidhura me komunitetin.Ndoshta një ndër 
arsyet është fakti që pjesa dominuese e mësuesve në këto shkolla vĳ në nga komuniteti I këtyre 
shkollave.Ndoshta pa kuptuar dhe pa cilësuar ato sjellin me vete në shkollat e tyre probleme të 
komunitetit. Duke qenë njohës të mirë të komunitetit, të problemeve apo të mundësive të këtĳ  
komuniteti ato e kanë patur më të lehtë që të kenë një raport shumë të mirë me komunitetin. 
Në vitin 2004 kur unë dola në punë për herë të parë, babi im pasi më uroi për detyrën time 
më këshilloi si çdo prind dhe një ndër këshillat e tĳ  ishte:” Duhet të tregohesh e kujdeshme në 
cdo minut të punës tënde, sepse në mbrëmje do jenë 380 familje që do të analizojnë dhe do të 
japin pëlqimin e punës tuaj.” Komuniteti ku unë fi llova punën për herë të parë përbëhej nga 
380 familje dhe këshilla e babit tregonte edhe një herë se sa e lidhur është puna e mësuesit me 
komunitetin. Një mësues gjatë punës dhe karrierës së tĳ  merr shumë vlerësime duke fi lluar 
nga drejtori I shkollës, DAR, Ministria e Sportit dhe Rinise. Vlerësimi më I mire, më I drejtë 
dhe më I saktë është padyshim vlerësimi I bërë nga komuniteti.Unë dhe stafi  im u vendosëm 
për ta kthyer shkollën tonë në vendin ku ndërtohej partneriteti shkollë-familje-komunitet dhe 
bashkëpunohet për zhvillimin e plotë potencial të çdo nxënësi.

Qëllimi i hulumtimit

Qëllimi I këtĳ  punimi është që të tregojmë se shkolla qendër komunitare 
ka qenë gjithmonë një zë I brendshëm I shkollës shqiptare, por ka ardhur 
koha që ky zë të dalë më fuqishëm dhe të dëgjohet nga të gjithë strukturat 
qeveritare dhe jo qeveritare si jehonë e fuqishme që thotë: Shkolla është 
e të gjithëve, prandaj të gjithë duhet të luft ojmë ta qojmë përpara atë. 
Objetkitvat specifi kë:
1. Evidentimi I marrëdhënieve shkollë-komunitet që në vitet e para të zhvillimit të 

arsimit shqiptar.
2. Evidentimi i marrëdhënieve shkollë-komunitet në momentet e marrjes së nismës 

nga qeveria për një shkollë qendër komunitare.
3. Funksionimi I shkollës qendër komunitare në vitetet e para që ajo u bë legjitime.

Hipotezat e studimit
Hipoteza 1: Komunieti ka qenë gjithmonë I pranishëm në arsimin shqiptar.
Hipoteza 2: Komuniteti është matësi më I mirë I performancës së një shkolle.
Hipoteza 3: Një studim I mirë I pikave të forta të komunitetit bën që shkolla qendër 
komunitare të jetë e suksesshme.
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Para viteve 1910 në Qarkun e Kukësit funksiononin shumë shkolla turke dhe shkolla 
fetare por asnjëra prejt tyre nuk përdorte alfabetin shqip.Në Kuvendin patriotik që 
u mbajt në teqen e Bicajve me 2 shkurt te 1910 në një ndër betimet e tĳ  në besën e 
lidhur në kuvend thuhej:”Mos me pranue me shkrue shqipen me shkronja arabe”.
Me 14 Tetor në 1911 Riza Spahiu një djalë nga komuniteti I fshatit Kolesjan arriti të 
hapë shkollën e parë shqipe në Kukës.Kjo shkollë u quajt “shkollë kaqake” sepse 
ditën mësonin fëmĳ ët ndërsa natën mësonin të rriturit si dhe luft ëtarët e maleve.Siç 
edhe duket shkolla e parë shqipe në Kukës ishte e lidhur shumë me komunitetin.Në 
një vlerësim të bërë për mësuesin Riza Spahiu nga prof.dr Shqefqet Hoxha thuhej: 
“Gjatë viteve 1926-1951 Riza Spahiu punoi si mësues në gjirin e bashkëfshatarëve të 
tĳ , me të cilët pat marrëdhënie të shkëlqyëra, duke u mësuar gjuhën shqipe ditën dhe 
natën, duke u qarë hallet dhe duke formësuar një traditë shkollore, të cilën brezat 
e mëvonshëm e shfrytëzuan dhe e çuan më tej. Kjo gjë duhet të obligojë mësuesit e 
nxënësit e sotëm të shkollës së Kolesjanit e më gjerë që ta vazhdojnë e ta thellojnë atë 
traditë që ka parësore përkushtimin ndaj fshatit, atdheut e demokracisë.Kjo është 
arsyeja që emri i Riza Spahiut nuk ka vdekur e nuk do të vdesë kurrë”.Zhvillimi I 
arsimit në këtë qark gjatë gjithë viteve ka ecur me zhvillimin e komunitetit të qarkut 
duke bërë që arsimi të ndikojë në jetën e komunitetit por dhe komunitetit të ndikoj 
tek arsimi.Zhvillimet e fundit të shoqërisë dhe të teknologjisë vendosën arsimin 
para sfi dave të reja. Shkolla duhet të pregatisë nxënës që të jenë të aft ë të përballen 
me këto sfi da.Sic mund ta keni kuptuar në këtë studim unë dhe kolegët e mi do të 
mbrojmë idenë që Shkolla Shqiptare ka qenë gjithmonë një qendër komunitare, por 
mungonte ana ligjore e cila jepte ligjërisht të drejtë të dëgjohej zëri I komunitetit.
Me shkollën janë të lidhura fuqishëm jo vetëm prindi, nxënësi dhe mësuesi por dhe 
bashkia, qeverisja vendore, biznesi, OJQ-të dhe organizatat qeveritare.Një pjesë e 
kosiderueshme e standarteve të ShQK-së lidhen dretëpërdrejtë me përmisimin e 
infrastrukturës shkollore, krĳ imin e hapsirave sportive dhe kreative në shkolla.
Ligji 139/2015 për qeverisjen vendore, përgjejgësitë për standarte infrastrukture cilësore 
dhe mirëmbajtje janë pjesë e punës së pushtetit vendor, në nenin 23 të tĳ , bën të qartë që: 
Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor 
parauniversitar është përgjegjësi e bashkisë.Një pjesë shumë e rëndësishme e këtĳ  
ligji mundëson përfshirjen e grupeve të interesit që mund të jenë edhe nga shkollat, 
për t’u bërë pjesë e vendimarrjes active (buxhetim me pjesëmarrje, si një e drejtë 
ligjore e çdo qytetari.)
Neni 16 cilëson që:
1.Organet e qeverisjes vendore janë të detyruara të garantojnë pjesëmarrjen publike 
nën procesin e vendimarrjes.
2.Cdo njësi e vetë qeversĳ es vendore është e detyuar të caktojë kordinatorin për 
njoft imin dhe konsultimin public në përputhje me dispozitat e ligjit në fuqi.
Neni 20: E drejte e inisjativës qytetare.Cdo komunitet, nëpërmjet përfaqësuesve të 
autorizuar të tĳ  ose jo më pak se një përqind e banorëvë të bashkisë ka të drejtë  të 
paraqes për vendimarrje në këshillin bashkiak insiativa qytetare për çështje që janë 
brenda juridiksionit të njësisë të vetëqeverisjes vendore. 
Neni 68: Struktura komunitare në qytet.
1.Në qytet në bazë të insiativës qytetare ngrihen dhe funksionojnë këshillat 
komunitare të lagjeve.Këshillat përbëhen nga banorë të lagjes dhe organizohen 
në baza vullnetare.Nga rradhët e antarëve të këshillave komunitare zgjidhen 
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ndërlidhësit komunitarë që drejtojnë dhe organizojnë punën e këshillave.
Neni 79: E drejta e publikut për tu informuar.Këshilli I qarkut zhvillon 
mbledhje të hapura për publikun, zhvillon seanca këshillimi me 
organet përfaqësuese, ekzekutive të bashkive dhe me bashkësitë 
përkatëse si dhe respekton të drejtat e publikut për të informuar.
U vendos baza ligjore për funksionimin e ShQK-së.Në këtë mënyrë komuniteti 
shkollor mundet të paraqes nismën për përmirësimin e kushteve të shkollës.
Shkolla duhet të oragnizohet, të funksionojë dhe të zhvillohet jo vetëm nga urdhrat 
por dhe nga gjithëpërfshirja dhe pjesëmarrja e sa më shumë palëve për tu përballur 
me një sfi dë të përbashkët, edukimin më të mrë të mundshëm për fëmĳ ët dhe të rinjtë, 
si dhe për t’ju përgjigjur nevojave të tyre përtej përgatitjeve akademike.Koncepti I 
shkollës qendër komunitare mbështetet në konventën për të Drejtat e Fëmĳ ëve dhe e 
paraqet një çasje gjithëpërfshirëse që ndërlidh të gjithë aspektet e reformës në arsim. 
Si u prit kjo nismë në shkollën tonë?
Komuniteti I qarkut tonë gjatë këtyre viteve po përballej me problem të shumta sic 
janë papunësia apo emigracioni.Shumë familje bashkë me fëmĳ ët e tyre u përpoqën 
të emigronin për një jetë më të mirë, por një pjësë e mirë e tyre u kthyen përsëri në 
vendlindje.Këto familje dhe fëmĳ ët e tyre patën shumë nevojë të gjenin një përkrahje 
nga komuniteti por sidomos nga shkolla.Ishte shumë e nevojshme që shkolla të 
hapte dyert për këtë komunitet tashmë jo thjeshtë për të kërkuar ndihmë nga ai por 
dhe për të dhënë ndihmë në drejtimi tĳ in. Ishte shumë e rëndësishme që shkolla në 
bashkëpunim me komunitetin të tërhiqte vëmendjen e të gjithëve për të vazhduar të 
jetonin në vendin e tyre, prandaj duhej të përpilohej një strategji sa më frytdhënëse. 
Në këtë kuadër shkolla jonë mori një sërë nismash ku pikaste më shumë nisma për 
një arsimim profesional të të rinjve që do të synonte që të rinjtë të arsimoheshin aty 
ku të kishin prespektiva positive për të përmirësuar mirëqenine e tyre.Nxënësit e 
shkollës tonë bënë një studim të hollësishëm të traditave dhe kulturave të trevave për 
të kuptuar mundësitë e pa shfrytëzuara për punësim në vendin e tyre.Të ndihmuar 
nga prindërit pranë shkollës u ngritën grupe të punës së dorës që synonin përcjelljen 
e traditave tek të rinjtë, por njëkohësisht rritjen e interesit ndaj punës artistike me 
dorë që më vonë mund të shikohet nga të rinjtë si një mundësi punësimi.Në takimet 
e bëra me këshillat  e prindërv, kjo nismë u prit shumë mirë nga prindërit, të cilët 
ofruan ndihmën profesionale dhe fi nanciare për të funksionuar klubet e punës së 
dorës. Në bashkëpunim me prindërit dhe klubet e ngritura u mundësua që nxenësit 
të orientoheshin drejt prirjeve te tyre, të kuptonin talentet e tyre.Një studim I bërë 
mbi burimet nëntokësore në trevat veriore të Shqipërisë që u drejtua nga prindërit 
inxhiner të shkollës, tërhiqte vëmendjen e të rinjve për të shfrytëzuar pasuritë e 
vendit të tyre.Një drejtim tjetër ku u fokusua puna me të rinjtë ishte dhe studimi I 
mundësive të turizmit në rrethin tonë.Hapja e një teme të tillë bëri që komuniteti I 
shkollës tonë të përfshihej sëbashku me nxënësit në studime, marrje nismash, nxerrje 
konkluzionesh që mundësonte një bashkëpunim të shkëlqyer shkollë –komunitet. 
Shkolla Qendër Komuniatre ngrihet mbi pikat e forta të komunitetit duke u bazuar 
në hartëzimin e burimeve njerëzore sociale, materiale, natyrore, shpirtërore dhe 
fi nanciare që ekzistojnë në një komunitet.Që një shkollë qendër komunitare të jetë e 
sukseshme duhet që drejtuesit e saj të njohin mirë pikat e forta të komunitetit dhe të 
studjojnë rrugë të ndryshme për të bashkëpunuar me komunitetitn.Nëse një studim 
I tillë bëhet me kujdes ne mund të sjellim në shkollë shërbimet dhe programet e 
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komunitetit.Në këtë rast shkolla vlerëson pjesën përbërëse të komunitetit si 
organizata dhe institucione si qendra të shëndetit fi zik dhe mendor, institutcione të 
artit dhe kulturës, biznese etj.
Duke mbrojtur idenë që vendosëm në fi llim të këtĳ  studimi po sjellim një shembull.
Para shumë vitesh kur Ministria e Arsimit akoma nuk mundësonte linjen e internetit 
në shkolla në Bashkinë Kukës, për të gjithë shkollat e Bashkis linja e internetiti 
mundësohej nga mësuesi I fi zikës Hysen Ruka, që kishte emigruat në SHBA 
dhe kishte kërkuar një mundësi për të ndihmuar në arsimin në vendindjen e tĳ .
Sot të gjithë laboratorët e informatikës në shkolla përdoren edhe nga komuniteti 
I shkollave.Studime të mira do të mundësonin tërheqjen pranë shkollave edhe të 
OJQ-ve të cilat janë të interesuara të ofrojnë ndihmë pranë institucioneve publike 
siç është edhe arsimi.Po sjellim një shembull ku një vullnetar I Korpusit të Paqes që 
bashkëpunonte me Qendrën për Progres Rinor në Kukës, gjatë bashkëbisedimit me 
nxënësit e shkollës tonë, dalloi si problem të prekur nga nxënësit dhe shqetësues 
për komunitetin mungesën e Ramp-eve në rrugët e qytetit tonë.Në bashkëpunim 
me nxënësit prindërit dhe organizatat joqeveritare, ai mundi që për një kohë të 
shkurtër të ndërtonte plot 80 rampe në rrugët e qytetit tonë.Pra ishte shumë e lehtë 
të krĳ ohej një bashkëpunim në momentin që ishte kapur problemi dhe ekzistonte 
dëshira për zgjidhjen e tĳ . Një pikë tjetër që do të qonte në suksesin e ShQK-së 
është dhe angazhimi I prindërve në vendimarrje të përbashkëta për qështje që 
lidhin edukimin cilësor sipas fushave të standarteve të ShQK-së, në këtë mënyrë 
sigurohet kohezinonin social (forca që mban të bashkuara fort të gjitha palët dhe 
shtresat brenda komunitetit). Në mënyrë që prindërit të angazhohen në vendimarrje 
të përbashkëta shpesh herë realizohen pyetësor për prindërit në lidhje me klimën 
dhe etikën në shkollë apo me cështje që lidhen me edukimin cilësor të fëmĳ ës.Duke 
u bazuar në pyetësorët e zhvilluar ne mundemi të nxjerrim shumë konkluzione për 
pikat e forta dhe të dobëta të komunitetit si dhe ti angazhojmë ato në vendimarrje.
Një studim I bërë nga organizata World Vision është arritur në përfundimin që 
nxënësit nuk mund të kenë rezultate të larta mësimore nëse nuk ndihen të mirëpritur 
në shkollë, nuk aft ësohen për jëtën dhe nuk kanë një stil të jetuari të shëndetshëm 
si në shkollë ashtu dhe komunitet prandaj familja shkolla dhe komuniteti duhet të 
punojnë sëbashku për të ndërtuar strategji të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse për 
fëmĳ ët , të rinjtë dhe familjet.
Është e vërtetë që dy fi gurat në krizë sot janë prindi në familje dhe mësuesi në 
shkollë me këto dy fi gura është e lidhur pjesa më e madhe e jetës së fëmĳ ëve prandaj 
pritetet që përvec lidhjeve miqësore të kemi dhe konfl ike dhe paqartësi. Është shumë 
e rëndësishme që roli I prindërit në familje dhe mësuesit në shkollë të kordinohet 
mirë në mënyrë që të dy palët sëbashku të luft ojnë për të luajtur rolin e tyre në 
kushtet e demokratizimit të shkollës dhe familjes.Shpesh herë ky demokratizim 
ka bërë që prindi të ndihet keq në familje përballë fëmĳ ëve të tĳ  dhe mësuesi të 
ndihet në krizë përballë nxënësve në shkollë.Një problem shqetësues I komuntetit 
në Shqipëri por sidomos në veri të Shqipërise mbetet dhe divorci I prindërve që 
rëndon gjenjen psikologjike të fëmĳ ëvë.Ky është një problem I madh social dhe 
ekonomik për fëmĳ ët e kësaj kategorie.Për fëmĳ ët e kësaj kategorie duhet të tregohet 
një vëmendje dhe kujdes social dhe pedagogjik. Miratimi I ligjit për një punonjës 
social dhe psikolog në ambintet e shkolave tona është një vendim shumë I mirë I 
marrë në kohën e duhur dhe një ndihmë e madhe për fëmĳ ët e këtyre kategorive .
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Mundësimi I një shërbimi psiokologjik edhe për prindërit pranë shkollave tona do të 
ishte një arritje e madhe për shkollën por dhe një ndihmë e madhe për komuntetitn.
Fëmĳ ët e familjeve të divorcuara bëhen fëmĳ ë të rrezikuar që ndodhen në vështirësi 
fi nanciare dhe educative.Prandaj mendoj që shkolla qendër komunitare ndaj kësaj 
kategorie duhet të ketë një strategji veprimtarish për tu gjendur pranë tyre. Duke 
qenë drejtuese e shkollës kam vënë re që nxënësit e shkollës shfaqin pasion të 
vecantë dhe dashuri për librat mësimor dhe jashtëshkollor, por ato përbëjnë vetëm 
një pjesë (nga 200 nxënës të studiuar, 80 prej tyre pohojnë që kanë marrëdhënie të 
mira me librin jashtëshkollor) pra formimi edukativ I pjesës tjetër të nxënësve është 
rastësor ose I marrë në rrugë mediative, internet etj.Këto nxënës janë të prirur të 
bëhen pre e së keqes ose një jete pa motiv.Për këtë arsye shteti, shkolla, të gjithë 
faktorët përfshirës sëbashku me komunitetin e prindërve ndërtojnë një imazh të asaj 
të ardhme që ata dëshirojnë për fëmĳ ët ë tyre dhe për gjithë shoqërinë.Për këtë duhet 
të shtohet rëndësia e edukimit nëpërmjet librit që realizohet nëpërmjet frekuentimit 
të biblotekave, për këtë arsye biblotekat e shkollave u vendosën të funksionojnë si 
urë lidhëse midis nxënësve dhe prindërve.U ngritën klube që mundësonin leximin 
e librave për prindër dhe nxënës sëbashku.Vitet e fundit nga një studim I bërë 
nga Ministria e Kulturës u rezultua se bibloteka e qytetit frekuentohej në mënyrë 
të kënaqshme nga nxënësit dhe komuniteti.Kam të drejtë të besoj që kjo rritje e 
frekuentimit të biblotekës është dhe si rezultat I nismës se marrë nga shkollat si 
qendër komunitare.Për garantimin e susksesit të shkollës një rol kryesor luan 
drejtuesi apo menaxheri I shkollës, kultura e drejtuesit të shkollës duhet të përfaqësoj 
një lider që mundëson kordinimin e gjithë zingjirëve të shkollës.I takon drejtorit të 
shkollës që te ndërtojë ura bashkëpunimi mes palëve.Jo vetëm pse është një detyrim 
por një shoqëri nuk mund të ngrihet e të ekzistoj nëse shkollën nuk e konsiderojnë 
si pronë të të gjithë shoqërisë. Nëse drejtuesit e shkollës kanë një vision të qartë të 
punës së tyre nuk kanë frikë nga diskutime dhe mendimet e lira dhe kanë dëshirë 
për bashkëpunim mes të gjitha palëve janë të përkushtuar si profesionalistë dhe 
kryejnë veprime strategjike të mirëmenduara, patjetër që shkolla qendër komunitare 
do të jetë e sukseshme. 

Konkluzione

1. Ka ardhur koha që shkolla qendër komunitare të mos jetë një projekt pilotimi në 
disa shkolla të Shqipërisë por të jetë zëri I të gjithë shkollave të Shqipërisë.
2. Për të ndryshuar gjërat është e rëndësishme të jesh I devotshëm.
3. Komuniteti nuk është vetëm vendimarrës në shkollë por është ai që vlerëson 
perfomancën e një shkolle.
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Mendime rreth strategjisë të të nxënit

Orjona Cungu Derguti

Strategjia e të nxënit është një koncept mjaft  kompleks që përfshin shumë fusha të 
shkencës si ato të pedagogjisë, psikologjisë, gjuhësisë, didaktikës etj. Por unë, duke 
u mbështetur kryesisht në përvojën time si dhe në materiale të sferës didaktike, në 
këte kumtim do të ndalem në dy elemente të qënësishme që lidhen me proçesin e të 
nxënit, ora e mësimit dhe struktura e saj, si dhe tek ditari si dokumenti që e shoqëron  
mësuesin në punën e tĳ  të perditshme.
Kur fl asim për proçesin e të nxënit, si koncept, kemi parasyshë veprimtarinë e 
mësuesit dhe të nxënësit në një proçes të përbashkët ku plotësojnë njëri tjetrin duke 
sjellur si produkt përvetësimin e njohurive shkencore në mënyrë të kënaqshme. Ky 
nivel sjell emocione pozitive si për nxënësin ashtu edhe për mësuesin.
Nga ky këndvështrim del qartë se ora e mësimit, si element i planifi kuar dhe i 
detyruar paraqet momentin thelbësor nepërmjet të së ciles nxënësi formon kulturen 
e tĳ  të përgjithshme në sistemin shkollor parauniversitar pa zbehur veprimtarinë 
individuale jashtë shkollore të punës.
Duke u nisur nga vlerësimi i siperm lind pyetja: A është ora mësimore një veprimtari 
mekanike, e përditshme që përsëritet në mënyrë rituale apo është në vetvehte një art, 
që shpreh veprimtarinë origjinale të mësuesit e kulturen e tĳ  didaktike? Duke e parë 
oren e mësimit si një veprimtari ku bashkëveprojnë mësuesi, nxënësi dhe materiali 
mësimor , me veçoritë e tyre, mendoj se çdo orë mësimi funksionon mirë dhe jep 
produkt pozitiv kur ajo i përshtatet objektivit që synon të arrĳ ë. Orët e mësimit gjithnjë 
ndryshojnë nga njëra tjetra e nuk mund të jenë të ngjashme si dy pika uji sepse dhe 
objektivat e tyre ndryshojnë vazhdimisht. Orën e mësimit mud ta krahasojmë me 
punën e fotografi t i cili për të fotografuar një objekt e lëvizë objektivin vazhdimisht 
për të arritur përshtatshmërinë e plotë lidhur me largësinë, dritën, hĳ en, qartësinë etj. 
Pasi arrin përshtatshmërinë e plotë shkrep aparatin. Ky krahasim shërben dhe për 
mësuesin. Aft ësia për të ndërtuar një orë nësimi në përshtatje me veçorite e saj shpreh 
nivelin e kultures didaktike që ka mësuesi, përgaditjen e tĳ  profesionale që e dallon 
në mënyrë të dukshme nga mësuesi diletant e amator. Raporti në mes veprimtarisë së 
mësuesit dhe të nxënësit, kombinimi i tyre ku nxënësi vepron, arsyeton, interpreton, 
zbërthen, komenton, gjykon, zbulon e krĳ on, pra vihet vazhdimisht  më një veprimtari 
të pavarur, me një larmi formash, që përbën  strukturën e një ore mësimi duke i 
dhënë asaj gjallëri, dinamizëm dhe duke e shkëputur nga monotonia e pasiviteti. 
Sot, struktura e orës mësimore shtron probleme mundësi të reja ne kohëzgjatjen e 
saj nga 45 në 90 minuta. Eksperienca është shumë e kufi zuar, programet dhe tekstet 
mësimore vazhdojnë të jenë në përputhje me kohëzgjatjen e vjetër të orës mësimore. 
Ora 90 minuta mendoj se nuk është një vazhdim i thjeshtë i dy orëve të vjetra, pra 
një bashkim mekanik i dy temave mësimore. Ora e re mësimore kërkon strukturë te 
re, shkëmbim eksperience dhe kualifi kim të vazhdueshëm të mësuesve. Kohëzgjatja 
paraqitet më e pershtatshme për lëndët me punë laboratorike, ushtrime të natyrave 
të ndryshmë e veprimtari të pavarura dhe  me ngarkesë për lëndët shoqërore por 
gjithsesi kërkon një studim shkencor në të ardhmen dhe modele si pika referimi e 
shkëmbime experience.
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Duke i shtruar në këtë pikë problemet e të nxënit merr rëndësi të vëcantë ceshtja e 
ditarit, si dokument i përditshëm i pumës së mësuesit. Rreth ditarit janë shprehur 
vazhdimisht shumë mendime kontradiktore si: Përgaditja e ditarit paraqet një 
domosdoshmëri për punën ditore të mësuesit, shpreh përgaditjen e tĳ  për punën  
ditore dhe, në të kundërten, ditari paraqitet si një veprimtari e panevojshme, si 
ngarkesë e tepërt, si një punë rutinë e cila përsëritet nga viti në vit me program, 
tekst e klasa të njëjta. Natyrisht unë mbështes tezën e  parë. Një punë përgaditore 
e menduar mirë, në përshtatje me veçoritë e temës, me tërë kompleksitetin e vet, të 
çon në arritjen e rezultateve pozitive nga njëra anë por në të njëjten kohë pasuron 
vazhdimisht eksperiencën e mësuesit dhe në këtë rrugë çdo mësues ndien progresin 
e përfeksionin e vet  si mësues profesionist.
Unë në këtë kumtim u kufi zova në dy elementë të qënsishëm të strategjisë së të 
nxënit sepse sic e theksuam në fi llim ky është një proçes i gjërë me shumë elementë 
përbërës të cilët duhet të trajtohen me seriozitet dhe vazhdimisht në përputhje me 
progresin që bën koha e rrjedhimisht dhe shkolla. Është domosdoshmëri të ecim 
me ritmin e kohes duke e përdorur gjithnjë në mënyrë aktive teknikën e re e cila 
ka fi lluar të përdoret gjërësisht në shkollat tona. Është tani e qartë se përdorimi i 
teknikës jep  nundësi të mëdha për rritjen e veprimtarisë së pavarur të cdo nxënësi. 
Në kushte të reja lind motoja “Le të mësojmë duke punuar sëbashku”
Origjinaliteti i punës së mësuesit lë gjurmë të pashlyer në kujtesen e nxënësit. Shpesh 
dëgjojmë qytetarë që diskutojnë për periudhën e jetës shkollore dhe pohojnë se 
periudhën universitare nuk e kan pasur shumë të vështirë sepse i ka mbështetur 
shumë kultura që kanë marrë gjatë shkollës parauniversitare, të tjerë kujtojnë me 
nostalgji mësuesin që i ka lënë mbresa për aft ësitë e tĳ  profesionale apo për vullnetin 
në punë e kulturën e tĳ  të gjërë. Format shprehëse të përshtypjeve qytetare për 
mësues të vecantë janë të natyrave të ndryshme por në fund të fundit ne themi se 
ky është investimi pozitiv që çdo mësues vendos në shoqëri dhe mirënjohja është 
kënaqësĳ a e jetës tĳ .
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E drejta e fëmĳ ëve për përkujdesje alternative

Arta Haxhiu
                                
Qëllimi i këtĳ  punimi bazohet në: (1) identifi kimi i boshllëqeve ligjore dhe 
institucionale, që vështirësojnë jetesën e fëmĳ ëve pa kujdes prindëror, në alternativa 
të tjera të kujdesit, (2) vlerësimi i jetesës në përkujdesje dhe, a është ajo adekuate?(3)
vlerësimi i formave të kujdesit së bashku me nevojën e formave të reja për tu 
implementuar, (4) si dhe të nxjerre rekomandime bazike për përmirësimin e situatave. 
Fjalet kyce: Legjislacion, Femĳ e, Te rinj,Familje,  Kujdes prinderor,Perkujdesje 
alternative, Konventa per te Drejtat e Femĳ eve, Kujdesi formal, Kujdesi 
informal,Mbrojtje sociale,Kujdestari ligjore.
Metodologjia e ndjekur është bazuar në (1) ekzaminimin e sistemit (kuadrin ligjor 
dhe institucional) të mbrojtjes sociale (2) analizë e detajuar e modeleve alternative të 
përkujdesit social për femĳ ët dhe të rinjtë jashtë kujdesit prindëror ne institucionet e 
përkujdesit (publike dhe jo publike), (3) vrojtime të jetës së të rinjve në fazat përgatitore 
ose perfundimtare të largimit nga kujdesi. Ky punim është bazuar edhe në të dhëna 
të siguruara nga institucione shtetërore, nga OJF, të cilat ushtrojnë veprimtarinë e 
tyre në kuadër të mbrojtjes së të drejtave të target grupeve të specifi kuara.
Duke qenë se familja është një strukturë shumë e rëndësishme shoqërore dhe një 
grup themeltar i saj, i cili përbën mjedisin natyral të rritjes, mirëqënies dhe mbrojtjes 
së fëmĳ ëve, kur shihet se është e pamundur qëndrimi i bashkuar i kësaj strukture, 
përpjekjet që duhet të ndërmerren duhet të orientohen së pari për të mundësuar 
qëndrimin ose rikthimin e fëmĳ ës nën përkujdesjen e prindërve të tĳ . Ose kur është 
e përshtatshme, nën përkujdesjen e pjesëtarëve të tjerë të famĳ les. Shteti duhet 
të sigurojë që familjeve t’u jepet mundësia dhe e drejta për të përdorur format e 
mbështetjes.
Fëmĳ ët nën përkujdesje të pamjaft ueshme ose pa përkujdesje prindërore përballen 
me rrezikun e mohimit të një mjedisi të tillë të përkujdesjes. Kur familja e fëmĳ ës, 
me gjithë mbështetjen e ofruar nuk është në gjendje të sigurojë përkujdesjen e 
mjaft ueshme, e braktis apo heq dorë prej fëmiĳ ës, atëherë shteti është përgjegjës për 
mbrojtjen e të drejtave të fëmĳ ës dhe sigurimin e përkujdesjes së duhur alternative, 
me ose nëpërmjet autoriteteve lokale kompetente dhe organizatave të shoqërisë 
civile të autorizuara sipas rregullave. Është gjithashtu detyrë e shtetit që nëpërmjet 
autoriteteve të tĳ  kompetente të sigurojë monitorimin e sigurisë, mirëqënies dhe 
zhvillimit të cdo fëmĳ e të vendosur  nën përkujdesje alternative, dhe rivlerësimin e 
rregullt të përshtatshmërisë së formës së përkujdesjes së ofruar. 
Në përputhje me mjedisin ku sigurohet, përkujdesja alternative mund të jetë, 
përkujdesje farefi snore, përkujdesje birësuese, forma të tjera të përkujdesjes me 
bazë familje apo të ngjashme me to, përkujdesje rezidenciale dhe sisteme të tjera 
për jetesën e fëmĳ ës. Përgjegjës për përkujdesjen alternative janë agjensitë, organe 
publike ose private dhe shërbimet që organizojnë përkujdesjen alternative për fëmĳ ët  
dhe institucionet që janë organizime publike apo private që ofrojnë përkujdesje 
rezidenciale për fëmĳ ët. 
“Neni 31 - Përkujdesje alternative - Fëmĳ a i privuar në mënyrë të përkohshme apo 
të përhershmë nga mjedisi i tĳ  familjar për shkak se prindërit kanë vdekur, ose mbi 
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bazë të një vendimi gjyqësor apo kur nuk është në interesin më të lartë të fëmĳ ës të 
qëndrojë në këtë mjedis për shkak të një mase mbrojtjeje, vendoset në përkujdesje 
alternative. Në zbatim të kësaj mase i jepet përparësi vendosjes së fëmĳ ës në një 
mjedis familjar, sipas interesit më të lartë të fëmĳ ës. “ 
Lidhur me përkujdesjen alternative duhet, në parim, të marrin plotësisht parasysh 
dëshirën për të mbajtur fëmĳ ën sa më afër  vendbanimit të tĳ /saj të përhershëm, në 
mënyrë që të lehtësohet kontakti dhe potenciali riintegrues me familjen e tĳ /saj dhe 
të minimizohen shkëputjet nga jeta arsimore, kulturore dhe sociale e fëmĳ ës. Në disa 
raste në kushte të konfl ikteve në familje, të persekutimit, nevojave shëndetësore të 
domosdoshme, dhunës në shtëpi, ose për arsye të tjera, fëmĳ ët privohen nga mjedisi 
i tyre familjar. Në këto situata, shteti duhet ta mbrojë fëmĳ ën dhe të sigurojë kujdesin 
e duhur alternativ.
Të gjitha të drejtat e njeriut janë të ndërlidhura, prandaj është e rëndësishme që edhe 
të drejtat e fëmĳ ëve, të shihen jo vetëm në lidhje me kujdesin familjar dhe alternativ, 
por së bashku me të gjitha të  drejtat e tyre të tjera, për shembull, e drejta për t'u 
dëgjuar në kontestet e dhënies së kujdestarisë ose momentet e ndërhyrjes së shtetit 
duke hequr një fëmĳ ë nga familja e tyre biologjike.
Adoptimi, veçanërisht adoptimi ndërkombëtar, është një çështje e neglizhuar dhe 
serioze që mund t'i mohojë fëmĳ ës, zakonisht nga vendet në zhvillim, këto të drejta 
nëse interesat e tyre më të larta nuk janë në krye të vendimmarrjes. Duke qenë se 
adoptimi është një kujdes me bazë familjen, kjo duhet të shihet si një zgjidhje afatgjatë 
e situatave në disfavor të fëmĳ ës.
a) vendosja e fëmĳ ës në familjen e ndonjërit nga të afërmit e tĳ , nëse kjo është e 
mundur dhe nuk bie ndesh me interesin më të lartë të fëmĳ ës. 
b) vendosja e fëmĳ ës në një familje kujdestare, në rast së prindërit biologjike ose 
ndonjë i afërm tjetër nuk mund të kujdeset për fëmĳ ën.
c) vendosja e fëmĳ ës në një institucion të përkujdesit për fëmĳ ët, për një periudhe sa 
më të shkurtër. 
Fëmĳ a në nëvojë për mbrojtje mund të vendoset në një nga format e mesipërme të 
përkujdesjes alternative për shkak të një mase mbrojtjeje, sipas nenit 55 të këtĳ  ligji.” 
1) Kujdesi informal që përcaktohet si: "... çdo marrëveshje private e ofruar në një 
mjedis familjar, ku fëmĳ a kujdeset nga një familje ose nga të afërm në një bazë të 
vazhdueshme ose të pacaktuar (kujdesi joformal i farefi snisë) ose personi tjetër pa 
këtë marrëveshje që është urdhëruar nga autoriteti administrativ ose gjyqësor".
2) Kujdesi formal përcaktohet si :"... të gjitha kujdesjet që ofrohen në një mjedis familjar 
që urdhërohen nga një organ kompetent administrativ ose autoriteti gjyqësor, dhe 
të gjitha kujdesjet e parashikuara në kujdes rezidencial, duke përfshirë edhe objektet 
private ".

Përcaktimi i kujdesit alternativ informal

Kujdesi alternativ joformal është përbërja e koncepteve të: 1) kujdesit alternativ, 2) 
format informale të kujdesit alternativ. Konceptimi i "kujdesit alternativ" është disi 
jo shumë e qartë për shkak se standardet e KDF dhe Udhëzimet përkatëse hasin 
ndryshime të herëpashershme. Dokumenti nuk përcakton cfarë është "Kujdesi 
alternativ", por sipas nenit 18 të KDF, "prindërit ose kujdestari ligjor, sipas rastit, 
kanë përgjegjësinë kryesore të edukimit dhe zhvillimit të fëmĳ ës, "dhe Neni 20 
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urdhëron që kujdesi alternativ të sigurohet kur një fëmĳ ë është "përkohësisht ose 
I privuar përgjithmonë nga mjedisi i tĳ  / saj familjar " Udhëzimet, nënkuptojnë se e 
drejta e fëmĳ ës për kujdes alternativ varet në rastin kur fëmĳ a është i privuar nga 
kujdesi I prindërve,ndërkohë që, mjedisi familjar "përcaktohet nga normat kulturore 
dhe shoqërore

Konventa për të Drejtat e Fëmĳ ës

KDF njeh që fëmĳ ët duhet të kenë zhvillimin më të mirë të potencialit të tyre të plotë 
në një mjedis familjar. Përgjegjësia primare për kujdesin e fëmĳ ës bie mbi prindërit 
dhe kujdestarët ligjorë, të cilët kanë të drejtë të marrin mbështetje nga qeveria për 
rrĳ ten e fëmĳ ëve të tyre. Kur prindërit nuk janë në gjendje apo nuk dëshirojnë ta 
përmbushin këtë përgjegjësi, të afërmit apo kujdesi alternativ mund të mbështesë 
në sigurimin e kujdesit për fëmĳ ët. Megjithatë, përgjegjësia përfundimtare bie mbi 
qeverinë për të siguruar që fëmĳ ët janë të vendosur në kujdes të përshtatshëm 
alternativ.
Problematikat kryesore: 
Strukturat rezidenciale publike dhe jo publike për fëmĳ ë, ka vështirësi dhe 
paqartësi në zbatimin e standardeve që lidhen me aspektet psiko-sociale të fëmĳ ëve, 
riintegrimin, pjesëmarrjen e prindërve e të afërmve në procesin e hartimit të planeve 
individuale, lidhjet me komunitetin etj.
Ndjekja e procedurave për marrjen e kujdestarisë ligjore me vendim gjykate, e cila po 
ecën me ritme të ngadalta për shkak të zvarritjes se proceseve gjyqësore, neglizhencës 
së personelit dhe vështirësive për të kontaktuar me familjaret e fëmĳ ëve të vendosur 
në institucione.
Ka dalë e nevojshme dhe si vështirësi njëkohësisht, që në të gjitha institucionet 
e përkujdesit shoqëror publike dhe jopublike, të aplikohen tipologji të reja të 
shërbimeve si, shtëpi familje, apo deinstitucionalizimi, i cili në vëndet e tjera nuk has 
të tilla pengesa realizimi i tyre.
Legjislacioni, udhëzimet dhe standardet për rregullimin dhe zbatimin e kujdestarisë 
alternative dhe deinstitucionalizimin janë të paplota dhe nuk parashikojnë, sipas 
standardeve të kërkuara, transformimin nga shërbim rezidencial në kujdestari 
familjare. 
Në momentin e lënies së kujdesit rezidencial shtetëror raportohet se të rinjtë që kanë 
lënë kujdestarinë nga shteti, në moshën madhore janë përballur me sfi da të dukshme 
në gjetjen e strehimit dhe shërbimeve të përshtatshme 

Konkluzione dhe rekomandime
Problematikat kryesore: 
Strukturat rezidenciale publike dhe jo publike për fëmĳ ë, ka vështirësi dhe 
paqartësi në zbatimin e standardeve që lidhen me aspektet psiko-sociale të fëmĳ ëve, 
riintegrimin, pjesëmarrjen e prindërve e të afërmve në procesin e hartimit të planeve 
individuale, lidhjet me komunitetin etj.
Ndjekja e procedurave për marrjen e kujdestarisë ligjore me vendim gjykate, e cila po 
ecën me ritme të ngadalta për shkak të zvarritjes se proceseve gjyqësore, neglizhencës 
së personelit dhe vështirësive për të kontaktuar me familjaret e fëmĳ ëve të vendosur 
në institucione.
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Ka dalë e nevojshme dhe si vështirësi njëkohësisht, që në të gjitha institucionet 
e përkujdesit shoqëror publike dhe jopublike, të aplikohen tipologji të reja të 
shërbimeve si, shtëpi familje, apo deinstitucionalizimi, i cili në vëndet e tjera nuk has 
të tilla pengesa realizimi i tyre.
Legjislacioni, udhëzimet dhe standardet për rregullimin dhe zbatimin e kujdestarisë 
alternative dhe deinstitucionalizimin janë të paplota dhe nuk parashikojnë, sipas 
standardeve të kërkuara, transformimin nga shërbim rezidencial në kujdestari 
familjare. 
Në momentin e lënies së kujdesit rezidencial shtetëror raportohet se të rinjtë që kanë 
lënë kujdestarinë nga shteti, në moshën madhore janë përballur me sfi da të dukshme 
në gjetjen e strehimit dhe shërbimeve të përshtatshme.
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Nxënësi
Qytetar i së ardhmes përmes edukimit arsimor

Mirela Ozuni

Hyrje

Shumë studiues dhe politikanë e perceptojnë arsimin e qytetarisë si një përgjigje ndaj sfi dave 
të shkaktuara nga ndryshimet shoqërore që po përjetojmë aktualisht bazuar në pluralizmin e 
vlerave dhe kulturave dhe rritjen e individualizmit. 
Ata sugjerojnë ta bëjnë atë në institucionet arsimore në mënyrë që të përdorin kalimin 
arsimin e detyrueshëm për të mësuar disa vlera qendrore në mënyrë që  të ndërtojë një 
shoqëri demokratike që respekton të drejtat dhe liritë e njeriut. Sipas teoricienëve të edukimit 
të qytetarisë, shoqëria vuan nga ndryshime të shumta sociale dhe morale që ndikojnë në 
mënyrën në të cilën çdo fëmĳ ë, çdo person, percepton dhe kupton si qytetar. 
Si rezultat, institucionet arsimore kane per  mision  të nxisin hapjen ndaj diversitetit social, 
të zhvillojë aft ësitë qytetare (civilizim, respekt, solidaritet) dhe një ndjenjë të përkatësisë në 
komunitet, për t'i nxitur nxënesit të formojnë gjykimin e tyre në mënyrë që të jenë në gjendje 
t'i përgjigjen për sfi dat përpara. Kjo edukatë është një mënyrë e preferuar për të lejuar të rinjte 
për të marrë pjesë gradualisht në jetën kolektive.

Fjalët kyçe: - Bashkëpunimi shkollor - Pedagogjia institucionale - Përgjegjësia - Autonomia – 
Marrëdhëniet ndërmjet njëri-tjetrit.

Nga "arsimimi" tek edukimi i qytetarisë

Te kesh  një rol, të dish te mbash përgjegjësi,të dish të zgjedhesh, të përfshihesh, të 
bëhesh aktor në shoqeri, të ndjesh të drejtat, të jetojmë në grup, këto janë principet 
dhe konceptet e qytetarisë. Çështjet aktuale në mjedis (mbeturina), shëndeti (të 
ushqyerit,), qytetaria sociale (solidariteti, problemi i përjashtimit,) dhe politika 
(mbrojtja e të drejtave, ruajtja e demokracisë,) përtej prestigjit të tyre ne media janë 
tema qe e gjejne shtrirjen e tyre investuar  në shkolla përmes programeve shkollore 
dhe zhvillimin e tyre. Ata i referohen jo vetëm njohurive disiplinore (kurrikulave), 
por edhe vlerave, sjelljeve ose praktikave referuese. 
Shkolla duhet të sigurojë burimet dhe mjetet për të marrë pjesë në jetën publike. 
Institucioni shkollor i përgjigjet kështu një funksioni të dyfi shtë, asaj të mësimit dhe 
asaj të arsimit, duke formuar "një hapësirë   fi ktive në imazhin e vetë

Mësuesi; një model për shoqërinë

Nxënësi  nuk mund te vetëedukohet. Atĳ  i duhet kohë dhe model për të realizuar 
këtë proces kaq të vështirë. Këto dy elementë koha dhe modeli janë vendimtarë që 
nxënësi  të realizojë atë që priret nga ai,të jetë një qytetar i mirë. Të bëhesh një mësues 
është një punë interesante dhe kërkuese si ajo e pjesëmarrjes në ndërtimin e shoqërisë 
duke transmetuar njohuritë e saj dhe duke vlerësuar aft ësitë e nxenesve. Të jesh një 
mësues ofron mundësinë e permiresimit çdo ditë dhe të jesh një lojtar në një sistem 
edukimi në zhvillim. Gjithashtu kerkon përshtatje me profi lin e secilit nxënës, për 
t'u mundësuar atyre të zhvillojnë potencialin e tyre dhe t'i transmetojmë atyre vlerat 
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e qytetarisë . Për të përmbushur këto sfi da, mësuesi nuk është i vetëm. Udhëhequr 
nga ambicia për të promovuar suksesin akademik të studentëve për të cilët është 
përgjegjës, mësimdhënësi duhet të mobilizojë aft ësitë didaktike dhe pedagogjike në 
mësimdhënien e një ose më shumë disiplinave, por gjithashtu relacionale. 

Identifi kimi I nxenesve “ te veshtire” ne sjellje

 Një nxënës i keq nuk është ai nxënës që nuk di asgjë por është një nxënës për të cilin 
shkolla injoron dĳ et e tĳ . Nxenesi i vështirë konsiderohet nga mësuesit si fëmĳ ë i 
cili shkel rregullat kulturore dhe shoqërore të shkollës. Prandaj duket e nevojshme 
të identifi kohen dhe të përcaktohen ato, të cilat i bëjnë me anë të karakteristikave të 
ndryshme personale(njohëse, sociale ose mjekësore).  Nxënës i i vështirë duket se 
ndryshon standartet dhe marrëdhëniet ndërmjet të gjithë aktorëve të shkollës. Cdo 
nxënës është unik në llojin e tĳ  dhe nuk ka modele për t’u kopjuar. Qëllimi kryesor 
për përmirësimin e këtyre sjelljeve është që mësuesi të insistoj dhe të transmetoj 
mendime pozitive për t’i rikuperuar ato. 

Roli i shkollave të Shqiperise në trajnimin e qytetarëve

Funksioni i shkollës është që të transmetojë dhe të ndërtojë dĳ et, por gjithashtu ajo 
ka për mision edhe të përgatisë nxënësit për të nesërmen, për transmetuar tek ata 
vlerat dhe normat e sjelljes. Shkolla është një vend i vecante i formimit te nxënësit si 
një qytetar i ardhshëm përgjegjës dhe autonom, prandaj është një çështje e pyetjes 
së praktikave më të përshtatshme pedagogjike për të zhvilluar këto aft ësi. Mikro-
shoqëria i lejon nxënesit të njohin njëri-tjetrin, të bëhen të pavarur dhe të zhvillojnë 
aft ësitë për të jetuar në harmoni me të tjerët. 
Ne po pyesim se si mund të formohet qytetarë me shpirt  kritik, të cilët janë në 
gjendje të shprehin pikëpamjet e tyre
vendime të bazuara në vlerat demokratike dhe, mbi të gjitha, të interesuara për të 
mirën e përbashkët.

Ku mësojmë qytetarinë dhe si

Qytetaria është një nocion që ndërtohet. Edukimi i qytetarisë qëndron në interesimin 
kryesorë të sistemit edukativ dhe intelektual që prej vitit 1982. Në ditët e sotme ky 
koncept është shumë i përhapur në botën e edukimit. Edukimi i qytetarisë duhet 
të jetë si një mësim i obliguar që do të thotë bashkimi i njohurive dhe praktikës. 
Mësuesi duhet të ndërtoj më shumë të mësuarit e qytetarisë duke analizuar fakte 
konkrete nga bashkjetesa në klasa se sa një mësim i izoluar teorik.Ajo vjen si një 
formë e integrimit të njohurive si një prej vizioneve kryesore, ku do të jetë prokupimi 
kryesor dhe i përbashkët i gjithë mësuesëve dhe më së shumti i gjithë personelit 
edukativ. Shkolla është hapsira e parë e ushtrimit të qytetarisë tek nxënësit. Ajo që 
do të bashkojë mësuesit me nxënësit është një mardhenie besimi. Besimi që në sytë e 
tyre krĳ on  një qasje,  mbi të gjitha është një ndihmë dhe një pasuri për të avancuar  
në dĳ et dhe formimin e tyre qytetare. Ështe kjo marrdhënie besimi që shkolla nuk 
duhet të keqmenaxhohet në trasmetimin edukativo-qytetare por përkundrazi t’ju 
lejojnë nxënësve të shkëmbejnë eksperienca në mësimdhënie. 
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Përfundime

Qytetaria është një koncept që ndertohet. Nxënësit duhet të përjetojnë momentet  kur 
ata ballafaqohen me dobinë e rregullave dhe rëndësinë e nocionit të respektit. Shkolla 
është vendi ku ata jetojnë pjesen më te  madhe te  situatave të jetës në komunitet, si 
në klasë ashtu edhe në oborr.  Por jo vetëm duke jetuar kolektivisht duhet që nxënësit 
të mësojnë prej saj. Është e rëndësishme të refl ektohet në mjediset perreth që, me 
kontributin e mësuesit,  do t'u mundësojë atyre të bëhen të vetëdĳ shëm për nevojën 
për të krĳ uar një kod të përbashkët për të shmangur konfl iktet
Bërja e një qytetari është një detyrë e vështirë që kërkon që fëmĳ a të marrë parasysh 
të tjerët dhe
mjedisin e saj. Kjo është arsyeja pse roli i shoqërimit të tĳ  është thelbësor dhe më i 
veçantë
atë të mësuesit që duhet të përdorë aktivitetet e klasës si situata mësimore.
Arsimi  në edukimin e qytetarisë, duhet të shmangë përsëritjen e rregullave e "sjelljes 
së mirë" dhe duhet të udhëheqë nxënësin për t'i kuptuar dhe për t'i dhënë drejtim.
Megjithatë, një  nga kufi zimet e vërejtura është se trajnimi i qytetarise të ardhshëm 
është një aft ësi që duhet ndërtuar në kohë. Kur nxënësit pyeten për të drejtat dhe 
detyrat e tyre, është e lehtë të shohësh se shumica e nxenesve i dine. Nga ana tjetër, 
pak prej tyre i zbatojnë me të vërtetë. E vetmja vlerësim i mundshëm në drejtim të 
trajnimit të qytetarëve ne të ardhmen   është në integrimin e tĳ  profesional dhe social. 
Gjithashtu, do të ishte iluzion të besohet  qe shkolla  do të përmbushë këtë mision për 
të gjithë nxënësit pa ndihmën e një qelize te brendshëm sic eshte dhe roli i  familjes. 
E gjithë shkolla kontribuon në formimin e së ardhmes qytetar tek nxenesit,  por nuk 
mund të zëvendësojë plotësisht familjen dhe strukturat e tjera që mirëpresin fëmĳ ët. 
Nuk është e vetmja që ta ndërtojë këtë qytetari, por për shkak të veçorive të saj, është 
një element thelbësor.
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Humanistet shqiptare

Zamira Sylari
Hist ori – Gjegrafi , Remas

Abstrakt

Pas vdekjes së Skënderbeut (1468) dhe rënies së kështjellave të fundit të qëndresës shqiptare 
(1468-1479), për popullin shqiptar nisi një periudhë e gjatë pushtimi gati pesëshekullore, 
pasojat e të cilit u ndien në gjithë jetën e vendit. Invazioni osman dhe luft ërat shkretuese që 
turqit i imponuan popullit shqiptar, krahas të tjerave i sollën dëme të mëdha edhe kulturës 
shqiptare. U ndërprenë proceset e natyrshme të zhvillimit ekonomiko-shoqëror e kulturor dhe 
vendi hyri në një sistem marrëdhëniesh të prapambetura, në një fazë historikisht të kapërcyer 
prej tĳ . Humbja e forcave të gjalla njerëzore, eksodi biblik i dhjetëra mĳ ëra banorëve të tokave 
shqiptare që morën arratinë për t`i shpëtuar zgjedhës osmane, shkatërrimi i vendit, rrënimi 
i shumë qyteteve, vatra të rëndësishme të kulturës, që groposën nën gërmadhat e tyre vlera 
të mëdha kulturore (monumente të arkitekturës e vepra të artit, dokumente të shkruara e 
arkiva të tëra etj.), të krĳ uara nga shqiptarët gjatë shekujve, u duk se sollën një shkreti në 
jetën e vendit. Shqiptarët kishin hyrë në një robëri të rëndë që, bashkë me zhdukjen e vlerave 
shpirtërore, rrezikonte të sillte humbjen e identitetit dhe zhdukjen e tyre si popull. Përveç 
kësaj, kultura shqiptare u vu nën trysninë e asaj turko-arabe. Sundimtarët osmanë, bashkë 
me islamizimin në masë të popullsisë shqiptare, nëpërmjet një diskriminimi të gjithanshëm 
kombëtar dhe politik të shqiptarëve synonin t’i shkombëtarizonin, t’i asimilonin dhe t’i 
turqizonin ata.
Procesi i zhvillimit kulturor të shqiptarëve pësoi një thyerje, por nuk u ndërpre krejtësisht. 
Nga një anë, tradita e një qytetërimi dhe e një kulture të hershme dhe ekzistenca e shqipes, 
një nga gjuhët më të lashta të kontinentit që i dallonte shqiptarët prej popujve të tjerë përreth 
e, nga ana tjetër, ekzistenca e një qëndrese kundër pushtuesit, që shfaqej me shpërthimin e 
kryengritjeve të herëpashershme antiosmane, ishin faktorët që mundësuan mbĳ etesën e një 
kulture tradicionale, materiale e shpirtërore, gojore dhe të kultivuar, si dhe zhvillimin e një 
letërsie të shkruar në gjuhën shqipe, sidomos nga shek. XVI e këtej.
Në prag të pushtimit osman populli shqiptar kishte arritur të dilte si një etni dhe kombësi e 
dalluar, me kulturën e tĳ  të veçantë, të shprehur në mënyrën e jetesës, në arkitekturë dhe në 
veprat e artit, në ruajtjen e gjuhës dhe në krĳ imtarinë popullore. Me zhvillimet ekonomiko-
shoqërore dhe kulturore shqiptarët nuk mbetën pas popujve fqinjë të pellgut të Adriatikut e 
të Gadishullit Ballkanik. Në kulturën dhe në mendimin shqiptar kishin nisur të hynin idetë e 
Rilindjes evropiane, në to u ndie ndikimi i lëvizjes së madhe,të,Humanizmit.

Zhvillimi

Kur pushtimi osman e bëri të pamundur lulëzimin e kulturës humaniste në vend, 
ajo pjesë e inteligjencies shqiptare që ishte formuar nën ndikimin e kësaj lëvizjeje, 
emigroi jashtë vendit dhe e zhvilloi veprimtarinë e saj në viset e huaja ku u vendos, 
kryesisht përtej Adriatikut. Prej saj u shquan fi gura që bënë emër në botën humaniste, 
si historianët Marin Barleci (1458-1512) dhe Marin Beçikemi (1468-1526), ndërsa Gjon 
Gazulli (1400-1465), Leonik Tomeu (1456-1531), Mikel Maruli (shek. XV), Maksim 
Artioti (1480-1556) u dalluan në fusha të ndryshme të shkencës, të artit e të fi lozofi së.
Por vendin e parë midis tyre e zë Marin Barleci, historiani i parë i madh shqiptar, 
autori i veprës së njohur “Historia de vita et gestis Scanderbegi epirotarum 
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principis” (Historia e jetës dhe e bëmave të Skënderbeut, princit të epirotëve), 
botuar në Romë midis viteve 1508-1510. Kjo vepër u përkthye në shumë gjuhë të 
botës dhe u bë burim i një literature të gjerë për Gjergj Kastriotin-Skënderbeun. 
Vepra është shkruar në frymën e humanizmit, me një stil të ngritur e emocional 
përmes të cilit himnizohet Skënderbeu si luft ëtar i lirisë, si mbrojtës i krishterimit 
dhe si njeri. Me gjithë teprimet, duke qenë bashkëkohës i ngjarjeve, Barleci ka sjellë 
në veprën e tĳ  frymën e kohës dhe të dhëna historike që i qëndrojnë kritikës. E 
shkruar në latinisht, e cila ishte në atë kohë gjuha universale e kulturës, vepra e 
Barlecit ka në qendër botën shqiptare dhe i përket kulturës e letërsisë së popullit, 
që shkroi me luft ën e tĳ  një nga faqet më të ndritura të historisë së tĳ , duke u bërë 
gardhi i pathyeshëm që pengoi vërshimin e osmanëve përtej brigjeve të Adriatikut.
Edhe përpjekjet që një pjesë e klerit bëri, për nevojat e jetës shpirtërore e konfesionale 
në vend, për të shpëtuar besimin e krishterë nga vërshimi i islamit, patën jo vetëm një 
kuptim fetar, por dhe atdhetar. Duke mbrojtur fenë e krishterë, në kushtet kur gati dy 
të tretat e popullatës në fund të shek. XVII ishin konvertuar në fenë islame, klerikë, 
si Gjon Buzuku, Pjetër Budi, Frang Bardhi e Pjetër Bogdani, me veprimtarinë e tyre 
kishtare e letrare-kulturore synonin të mënjanonin rrezikun e asimilimit të shqiptarëve 
nga pushtuesi i ri. Ndryshimi drastik i strukturës fetare dhe masat e pushtuesit për 
nënshtrimin e popullatës vendase dhe rrafshimin e veçorive të saj etnike, nxitën 
qëndresën e shqiptarëve edhe në fushën e kulturës. Kultura shqiptare pati një zhvillim 
të vetin, të brendshëm, sado të penguar, edhe në kushtet e pushtimit disashekullor 
osman, nën trysninë e botës kulturore të orientit, që ushtroi një ndikim të thellë e të 
gjithanshëm në të, por pa arritur të shtypë natyrën shqiptare të kulturës vendase.
Qëndresa në fushën e kulturës u shpreh në radhë të parë përmes lëvrimit të shqipes 
në lëmë të botimeve të teksteve kishtare, kryesisht të qarkut konfesional katolik, në 
veri, por dhe ortodoks, në jug.
Reforma Protestante në Evropë kishte gjallëruar shpresat e zhvillimit të gjuhës e 
të traditës letrare vendase dhe në këtë klimë prift i katolik Dom Gjon Buzuku 
botoi më 1555 një “Meshar” shqip me pjesë të përkthyera nga ungjilli, rituali 
dhe liturgjia. Vepra duhet të jetë vënë në listën e librave të ndaluar (index) 
nga Kundërreforma, e cila me vendimet e koncilit të Trentit më 1562 lejonte të 
ktheheshin në gjuhët e folura të vendit vetëm katekizma (libra mësimi fetar), por 
jo libra liturgjie, siç ishte “Meshari”. Me këtë vepër Buzuku hidhte një hap të madh 
historik, duke dashur të ngrejë shqipen në rangun e një gjuhe liturgjie. “Meshari” 
i Gjon Buzukut ka rëndësinë e të parit monument si libër të dokumentuar të 
shqipes së shkruar në shek. XVI, si dhe rëndësinë e një nisme që hapte udhën e 
lëvrimit të mëtejshëm të gjuhës shqipe përmes përkthimit të teksteve kishtare, 
çka do t`i ndihmonte një procesi sado të ngadalshëm, por me pasoja të mëdha, 
përdorimit të shqipes në shërbesat fetare dhe kombëtarizimit të kishës në Shqipëri.
Nga libri i Buzukut njihet vetëm një kopje e cunguar që ruhet në Bibliotekën e 
Vatikanit. Veprës i mungojnë fl etët e para, ndër to dhe fl eta e parë me titullin dhe 
vendin e botimit. Për këtë të fundit, Eqrem Çabej, që botoi më 1968 tekstin e plotë të 
njohur të veprës, me kritere të rrepta tekstologjike shkencore, i përmbahet mendimit 
të albanologut francez Mario Rok, se shtypshkronja ku u shtyp libri, duhet të ketë 
qenë venedikase ose e burimit venedikas e se ka shumë gjasa që libri të jetë shtypur 
në Venedik.
Gjuha e veprës së Buzukut është gegërishtja e shek. XVI, por me një përpjekje të 
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vetëdĳ shme të autorit për ta ngritur në një shkallë mbidialektore. Përkthimi nuk 
është mbështetur mbi një tekst të vetëm origjinal, por mbi tri modele të ndryshme: 
latinisht, italisht e serbokroatisht dhe kjo i ka dhënë Buzukut liri më të madhe. 
Për të përballuar lëndën që përktheu ai është nisur nga shqipja popullore, duke 
vënë në përdorim gurra të gjalla të gjuhës amtare. Kjo e bën gjuhën e tekstit 
të rrjedhshme, vise-vise me një bukuri stilistike gjuhësore të rrallë; dallohen 
sidomos psalmet që mbeten shprehja e një shqipeje klasike. “Kemi të bëjmë 
pikësëpari, pohon Çabej, me një gjuhë letrare, prodhim dhe i një zhvillimi të 
mëparmë të shkrimit dhe të përpunimit nga ana e këtĳ  shkrimtari, i përpjekjes 
individuale për të ngritur të folët popullor në një shkallë më të lartë të përdorimit”.
Libri i Buzukut është shkruar me alfabetin latin të tipit gjysmë gotik. Për pesë tinguj 
të shqipes që nuk i ka latinishtja autori përdor shkronja të përngjashme me ato të 
alfabetit cirilik.
Vepra u shkrua për t`u ardhur në ndihmë klerikëve vendës dhe për ta pajisur 
kishën katolike shqiptare me një libër që të përmbushte nevojat e përditshme të 
shërbimeve fetare. Por ajo u shkrua dhe “nsë dashunit së botës sanë”, siç shkruan 
autori në pasthënien e veprës, pra dhe nga dashuria për polemin e vet. Sidoqoft ë 
botimi i librit, siç ka vënë në dukje prof. Eqrem Çabej, i kalon caqet e literaturës dhe 
merr vlerën e një dokumenti historik, jo vetëm për gjendjen e shqipes në shek. XVI, 
por dhe si “dëshmi letrare e lëvizjes fetare katolike të shek. XVI në vendin tonë”. 
I së njëjtës kohë është një dorëshkrim shqip toskërisht, i quajtur Ungjilli i Pashkëve, i cili 
dëshmon përpjekjet për përdorimin e shqipes edhe në shërbesat kishtare të ritit ortodoks.
Në kohën kur në Shqipëri nisën të vinin edhe misionarë katolikë, sidomos nxënës të 
kolegjit të Loretos, për organizimin e shkollave fi llore pranë kuvendeve dhe famullive 
të tyre, për nevojat e këtyre shkollave, një prift  tjetër katolik Pjetër Budi (1566-1622) 
botoi njëra pas tjetrës “Dott rina Cristiana”, 1618 (Doktrina e Krështenë), “Rituale 
Romanum” 1621 (Rituali Roman) dhe “Specchio di Confessione” 1621 (Pasqyra e 
t’rrëfyemit). Sikurse shkruante ai, qëllimi i botimit të këtyre veprave ishte “t`u vĳ ë 
ndihmë këtyre popujve dhe vetë prift ërinjve me shembëlla të përshpirtshme, duke 
shkruar vazhdimisht libra në gjuhën e tyre”. Të tria veprat janë në pjesën më të madhe 
përkthime të lira katekizmash, komente sakramentesh të rrëfi mit dhe ligjërata që i 
përkasin po atĳ , si dhe poezi fetare. Autori herë pas here fut në mes të kësaj lënde fetare 
edhe pjesë që fl asin për realitetin shqiptar, duke shprehur dhe ndjenjat e tĳ  atdhetare.
Budi me veprën e tĳ  shënon një hap përpara në letërsinë shqipe, sepse me 
të kemi shkrimtarin e parë të prozës origjinale dhe vjershëtorin e parë të 
letërsisë shqipe me një prodhim me afër 3 300 vargje, të gjitha përshtatje 
nga latinishtja e italishtja, po shumë herë një përshtatje e lirë me vlera stili.
Pjetër Budi pati disa përgjegjësi të larta në hierarkinë kishtare, deri në atë të 
Peshkopit të Sapës dhe të Sardës (krahina që i përgjigjen Zadrimës së sotme) dhe 
të Zëvendësit të Përgjithshëm të Serbisë, ku u emërua nga sinodi kishtar, më 1599, 
detyrë që e mbajti për 17 vjet. Por krahas veprimtarisë kishtare ai u angazhua 
dhe në disa projekte të guximshme për organizimin e një lëvizjeje çlirimtare 
antiosmane. Letra që ai i dërgon më 1621, kur është Peshkop i Sapës dhe i Sardës, 
Kardinal Gocadinit është një nga dokumentet më të rëndësishme të historisë 
sonë kombëtare të shek. XVII, dëshmi e aspiratave për liri të shqiptarëve dhe e 
vetëdĳ es së tyre për të luft uar të bashkuar, pa dallime fetare e krahinore kundër 
zgjedhës osmane. Letra paraqet një projekt të gjerë për çlirimin e Shqipërisë. 
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Përmes saj kuptohet se Budi pati marrë përsipër rolin e promotorit të bashkimit 
kombëtar dhe të organizatorit e të veprimtarit të shquar të lëvizjes çlirimtare.
Gjatë veprimtarisë së tĳ  kishtare e atdhetare Budi ra në konfl ikt edhe me disa klerikë 
të huaj, sidomos pas vendimit që mori mbledhja e klerit shqiptar të peshkopatës 
së Shkodrës, Zadrimës e Lezhës, e organizuar prej tĳ  më 1622, për të mos pranuar 
asnjë peshkop me kombësi të huaj. Nuk shkoi shumë kohë dhe ai u mbyt, si u tha, 
aksidentalisht në lumin Drin. Vdekja e tĳ  në këto kushte lë shteg për të dyshuar se 
nuk ka qenë aksidentale.
Autor i tretë i rëndësishëm i letërsisë shqiptare të shek. XVI-XVII të zhvilluar në 
Veri, është Frang Bardhi (1606-1643). Ai zë një vend të veçantë në lëvizjen kulturore 
e letrare të kohës, sepse veprat e tĳ  lidhen më shumë me traditën e humanizmit. 
Lindi në Kallmet të Zadrimës, studimet teologjike i kreu në kolegjin e Loretos e të 
Propaganda Fides në Itali dhe punoi si klerik. Si dhe Budi, ai hyri në konfl ikt me 
klerikët e huaj dhe mendoi e punoi për t`u ardhur në ndihmë vendit të vet e popullit 
të vet dhe klerit vendës. Në një relacion që i dërgon Papës më 1641, Bardhi shpreh 
shqetësimin e një atdhetari që e vuan robërinë e pushtuesit osman, i mbushur me 
urrejtje ndaj mizorive të tĳ  dhe me shpresa për ndihmë nga Vatikani. Relacioni ka 
edhe vlerën e një dokumenti historik me të dhëna për jetën e banorëve të krahinave, 
ku ai ushtroi detyrën e klerikut, për gjendjen e tyre ekonomike dhe shpirtërore nën 
zgjedhën e huaj dhe për zakonet e popullit.
Por veprat më të rëndësishme të Frang Bardhit janë “Dictionarium latino-
epiroticum” (Fjalor latinisht-shqip), botuar më 1635 dhe një vepër për 
Skënderbenë e shkruar në latinisht dhe e botuar në Venedik më 1636 me 
titull “Georgius Castriotus Epirensia, vulgo Scanderbeg...” (Gjergj Kastrioti, 
Epiroti, i quajtur përgjithësisht Skanderbeg, princi shumë trim e i pathyeshëm 
i Epirotëve që u kthehet bashkatdhetarëve e atdheut të vet, nga Frano Bardhi). 
Fjalori u hartua për t`u ardhur në ndihmë klerikëve shqiptarë që nuk e dinin 
latinishten, por nuk mungoi në këtë punë dhe frymëzimi nga ndjenja e dashurisë për 
shqipen. Në parathënien e veprës ai shënon se me të donte të ndihmonte gjuhën tonë 
“që po bdaretë e po bastardhonetë sa më parë të ve” (që po humbet e po prishet me të 
kaluar të kohës). Vepra e Bardhit hapi udhën në historinë e fj alorëve të shqipes, duke 
qenë i pari i këtĳ  lloji. Ai përmban rreth 2 500 fj alë të zgjedhura nga fondi kryesor i 
gjuhës. Kjo vepër i hapi udhën edhe një dege tjetër të dĳ es shqiptare, folkloristikës, 
sepse në të janë përfshirë mbi 100 proverba, shumica origjinale dhe vetëm pak të 
përkthyera.
Vepra tjetër është një apologji, një mbrojtje që i bën Bardhi shqiptarësisë së 
Skënderbeut. Kjo vepër është shkruar prej autorit në valën e zemërimit, brenda dy 
javëve, si përgjigje dhënë peshkopit të Bosnjës, Tomko Marnaviç, i cili në një libër 
latinisht botuar më 1631, e nxirrte Skënderbeun me origjinë boshnjake.
Kjo e bën librin e Bardhit një vepër historike dhe polemike. Bardhi zotëron shumë 
mirë lëndën historike dhe e njeh mirë dokumentacionin përkatës; ai, siç shkruan 
Mario Roku, di të bëjë kritikën e dokumenteve, di të argumentojë tezat e veta, me një 
stil energjik, të shkathët e herë-herë emfatik për shkak të vetë argumentit që trajton.
Njeri me kulturë të gjerë dhe me mendje të mprehtë, Frang Bardhi, duke vazhduar 
traditën e Barlecit në fushë të historiografi së skënderbejane dhe duke hapur udhë të 
re në fushë të leksikografi së e të gjurmimeve etnologjike, u bë një fi gurë e shquar e 
kulturës shqiptare të shek. XVII.
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Përfaqësuesi i fundit dhe më i shquari i letërsisë shqiptare të shek. XVI-XVII është 
Pjetër Bogdani (1625-1689). Ishte nga Guri i Hasit, katund në afërsi të Prizrenit. 
Pas studimeve të mesme në kolegjin ilirik të Loretos, kreu studimet e larta në 
kolegjin e Propaganda Fides, po në Itali, ku mori dhe titullin e doktorit në fi lozofi  e 
teologji. Pati detyra të ndryshme kishtare: në krye meshtar në famullinë katolike të 
Prizrenit, pastaj peshkop i Shkodrës, i ngarkuar njëkohësisht dhe me administrimin 
e kryepeshkopatës së Tivarit dhe në fund kryepeshkop i kishës katolike shqiptare 
të Shkupit. Jetoi vazhdimisht i përndjekur nga pushtuesit për shkak të veprimtarisë 
së tĳ  aktive kishtare e atdhetare. Për t`u shpëtuar këtyre ndjekjeve për një kohë 
iu desh të merrte malet e të jetonte i fshehur. Por kjo e ndihmoi të njihte nga afër 
gjendjen e popullit të vet nën zgjedhën osmane, të vendoste lidhje me malësorët 
e krerët e tyre për veprime të përbashkëta kundër sunduesve osmanë, si dhe të 
mblidhte të dhëna për vendet ku kalonte, të njihte doket dhe traditat e popullit, 
gojëdhënat, folklorin dhe gjuhën popullore. Më 1685 u kthye përfundimisht 
në Kosovë dhe u vu në krye të lëvizjes çlirimtare antiosmane që shpërtheu atje 
më 1689, vit në të cilin edhe vdiq në Prishtinë i prekur nga epidemia e kolerës.
Veprimtaria politike, kishtare e letrare e Bogdanit u zhvillua në tri fronte: për mbrojtjen 
e kombësisë së tĳ  nga asimilimi osman, nga asimilimi serb dhe nga asimilimi grek. 
Relacionet e shumta që i ka dërguar Bogdani Vatikanit dëshmojnë për aspektet e kësaj luft e 
të pandërprerë prej tĳ  dhe përbëjnë një korpus me rëndësi dokumentesh për historinë 
dhe gjeografi në historike të Shqipërisë së kohës dhe të disa krahinave të tjera kufi tare.
Vepra kryesore e tĳ  është libri në dy vëllime “Cuneus Prophetarum” (“Çeta e profetëve”), 
botuar në Padovë më 1685. Teksti është dhënë në dy shtylla për çdo faqe, shqip e italisht.
“Çeta e profetëve” është një traktat teologjik-fi lozofi k që trajton, duke shkrirë 
të dhëna nga burime të ndryshme, çështje kryesore të teologjisë dhe një histori 
biblike të plotë, si dhe probleme të ndërlikuara të skolastikës, të kozmogonisë, të 
astronomisë, të pedagogjisë etj. Me këtë vepër Bogdani solli në kulturën shqiptare 
frymën humaniste dhe vlerësoi rolin e dĳ es e të kulturës në jetën e njeriut.
Nga ana tjetër, me veprën e Bogdanit letërsia dhe gjuha letrare shqipe hodhën një 
hap të madh përpara, sepse ajo është e para vepër origjinale e prozës shqipe dhe jo 
një përkthim a përshtatje, si veprat para saj. Kjo vepër mund të quhet laboratori më 
i madh i përpunimit të vetëdĳ shëm e mjeshtëror të shqipes mesjetare. Për ta bërë 
shqipen të aft ë të shprehte koncepte të vështira teologjike e fi lozofi ke, Bogdanit iu desh 
punë e madhe për të njohur e shfrytëzuar mjetet e lashta të gjuhës shqipe, arsenalin e 
saj bashkëkohor, visarin e pasur leksikor dhe mundësitë e vlerat potenciale që ruante 
gjuha popullore. Si rezultat i kësaj përpjekjeje krĳ uese, në penën e Bogdanit shqipja 
ka fi tuar vlera të reja stili. Kjo e bën veprën e Bogdanit të jetë përpjekja e parë dhe e 
mirëfi lltë për diferencimin e stileve funksionale në shqipen letrare.
Me idetë e saj iluministe, me frymën humaniste dhe me gjuhën e saj të pastër e të 
përpunuar, ajo qëndron më afër Rilindjes dhe njerëzve të saj, të cilët e çmuan dhe u 
mbështetën në shembullin dhe në traditën që ajo kri
Në ngulimet e arbëreshëve të Italisë tradita e shkrimit shqip nis me katekizmën e 
prift it Lekë Matrënga (1569-1619) “E mbsuame e krështerë” (1592). Ky libër, i dyti 
monument i shqipes së shkruar, pas “Mesharit” të Gj. Buzukut, është përkthim i një 
katekizme, i shkruar me alfabetin latin, me rëndësi edhe për të ndjekur zhvillimin 
historik të të folmeve arbëreshe në Kalabri.
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Learning through play

Irida Tushe
Mesuese e Gjuhes Angleze

Abstract

This study is specifi cally concerned with learning through play as one of the most controversial 
areas which is seen to be a fundamental part in relation to any kind of teaching and at the same 
time something that is necessary as a sort of completion in teaching and learning process. 
 In fact, if adequately focused , the Play-based learning programs can be useful  in order 
to  check  the eff ectiveness of the whole process. Due to the fact that new inventions and 
technology equipment are gett ing part of the teaching process virtual games and exercises 
will help teachers to have a new approach to their teaching and  learning process.
 The signifi cance of this study is to fi nd out if teachers use any of play- based learning programs 
in their classrooms and what kind of games do teachers use to incorporate new methods to 
make the whole process more att ractive, and the most important one,  how do these methods 
infl uence in their teaching process. 
The main reason is the knowledge from the theoretical part of this study combined with the 
results of the research, can be useful to  teachers in  improving  the ways they teach English 
language. So, what is worth to be emphasised is that students should be involved actively in 
their own learning.
This research  was based on the interviews distributed to the sample of twenty respondents 
from “18 Tetori”, “Vath Korreshi” “Jani Nushi’’ and “Skender Libohova”  schools in Lushnja.  
Teachers  were asked to answer to fi ve  questions.   Questions of the interview were open- 
ended and teachers were asked to give their own opinion about each of the questions. 
The results of this research indicate those ways teachers use to make games part of the teaching 
process . And from teachers  point of view we came to the conlusion that using a play - based 
learning programs make the teaching learning  process more interesting. They play a crucial 
role in fi nding  which virtual and non -virtual games best fi ts in  teaching learning process. I 
want to close it with a quote “Play is our brain’s favourite way of learning” – Diane Ackeman

Keywords: Ways of game, Language, Research, Data.

I. Introduction

 What is play?  Play is mostly a self-chosen activity by the child, or a  prescribed  
activity by a parent or teacher; it is a process, rather than a predicted outcome or 
product. In order for an activity to be considered play, the experience must include a 
measure of inner control, ability to bend or invent reality, and a strong internally based 
motivation for playing. If parents and educators try to label experiences as play, but 
in reality have specifi c requirements for the activity, then it becomes work bended 
with  play.  Language games  make references both to language skills ( listening, 
speaking, reading, writing) and the linguistic component ( grammar, vocabulary, 
phonetics . According to the Canadian Council on Learning, "Play nourishes every 
aspect of children’s development – it forms the foundation of intellectual, social, 
physical, and emotional skills necessary for success in school and in life. Play 'paves 
the way for learning'
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 Firstly, I have chosen this topic because I think that learning through games  generates 
in  highly motivated students enjoying an environment where the learning outcomes 
of a curriculum are more likely to be achieved.. 

Secondly ,as the use of technology  has  become a way of life in the educational 
world and games  are oft en used for pedagogical purposes, either as a means of 
motivating students to study, or as a means of reviewing material taught.
The main reason is that  children learn through purposeful, quality play experience, 
they build critical basic skills for cognitive development and academic achievement. 
These include verbalization, language comprehension, vocabulary, imagination, 
questioning, problem-solving, observation, empathy, co-operation skills and the 
perspectives of others
Another reason is that games can  help teachers know if his/her teaching was eff ective 
and can provide insight into ways to improve the teaching  process.  
 Furthermore, games  can help students to create positive att itude towards the class, 
also  helping them master the language and give them a sense of accomplishment.
Last but not the least,  the purpose of play-active learning is that it motivates, 
stimulates and supports children in their development of skills, concepts, language 
acquisitions/communication skills and concentration. It also provides opportunities 
for children to develop positive att itudes and to demonstrate awareness/use of recent 
learning, skills and competencies, and to consolidate learning." 
And in the end  the main research questions for this study are:
1-What kind of games are used in the classrooms?
2-How do Albanian teachers apply play- based programs  in their classrooms ?
3-What are the eff ects of learning through play  ?
4-To what extent do the results of games  refl ect the eff ectiveness of teaching learning process?

II. Literature review

2.1  Virtual learning environments  
Virtual reality continues to be regarded as an emerging fi eld, especially when it 
comes to its actual use in artistic, educational, and cultural contexts. Virtual learning 
environments, due to the use of high-end equipment and to the dispersed and 
non-standard ways in which applications are developed, are limited to projects 
with special funding, such as academic and research environments. The projects 
mentioned below are the most inovative form and ready to be used in academic fi eld. 
The NICE (Narrative-based, Immersive, Constructionist/Collaborative Environments) 
project, an interactive virtual learning environment for young children, was one of 
the fi rst educational VR applications designed and developed for CAVE [Roussos 
et al. 1999; 1997; Sherman and Craig 2003]. In NICE, children could collaboratively 
plant a garden and construct stories as a result of their activities. NICE served as 
a test bed for exploring virtual reality as a learning medium, focusing on informal 
education and domains with social content. Giving a child control meant that the 
child tended to be more engaged with the educational content and to learn more 
[Roussos et al. 1999]. 
Olympic Pott ery Puzzles  is one of the fi rst programs developed on the basis of 
a simple idea: children assume the roles of archeologists who must piece together 
ceramic shards in order to restore ancient vases. Each vase depicts images of athletes 
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taking part in Olympic games. By assembling pieces of the broken pott ery, the 
renderings depicted on the front of the reconstructed vases come to life with 2D 
and 3D animation, rewarding the user for successfully completing the task. Through 
a very familiar and engaging learning-by-doing process, children learn about the 
process of restoration and details about ancient sports, athletes, and the Olympic 
games.
 In the more involved interaction scenario of the Magical Wardrobe program, young 
users can select a garment from a set of virtual costumes, each from a diff erent 
period of Hellenic history, and by "wearing" it, be transported to the corresponding 
time period. Once in this fairytale land of colorful scenery and virtual characters, 
the task is to search for costumes and accessories to help the virtual people of that 
time to prepare for a celebration. This process of searching for, discovering, and 
identifying diff erent costumes, fosters inquiry that can lead to knowledge of the 
cultural, sociological, and political importance of costume at the time.
 Workshop of Phedias in Olympia. This interactive virtual experience places young 
visitors in the workshop of the sculptor Phedias in ancient Olympia, in an accurate 
reconstruction of the famous statue of Zeus (one of the seven wonders of the ancient 
world), among the sculptor's tools and materials. According to the “scenario,” young 
visitors take on the role of the sculptor's helpers, who actively participate in the 
creation of the huge statue by means of virtual tools.
2.2  Benefi ts to Playing Games in the Classroom
1)More Motivation
Playing games in the classroom increases overall motivation. By playing games, 
students become more motivated to learn, pay att ention and participate in set tasks. 
Games help students to become a part of a team as well as take responsibility for 
their own learning. They can also be a great classroom management tool, helping to 
motivate a class.
By playing games, students become more motivated to learn, pay att ention and 
participate in set tasks. Games help students to become a part of a team as well 
as take responsibility for their own learning. They can also be a great classroom 
management tool, helping to motivate a class.
They can also be a great classroom management tool, helping to motivate a class.
2)Controlled Competitiveness
Students can become very competitive in the classroom, especially boys. Games 
are a great way to control the competitiveness between peers. By using games in 
the classroom, students can compete against each other while  Games are a great 
way to control the competitiveness between peers. By using games in the classroom, 
students can compete against each other. By using games in the classroom, students 
can compete against each other while  playing a game, then support each other 
during other learning activities.
3)Smaller Stress
Having to answer questions on a worksheet, or produce a page of text can be quite 
daunting and stressful for some students. It can also create a negative perception 
of a students’ learning environment.As an alternative to worksheets, games can 
be used as a less stressful way for students to demonstrate their knowledge, skill 
and understanding of a topic. Being less stressed will help students to have a more 
positive perception of their learning environment and give a true indication of their 
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own learning.
4)Mighty Memory
Playing a range of content specifi c games can increase memory. As they play a game, 
students need to remember important details about a topic but also use their working 
memory to think and act quickly.Games that were made by the students can be some 
of the most eff ective. As students construct a game they are required to use their 
memory of specifi c content to create questions and answers suitable for the game, 
then use their memory of the topic to play the game.
5)Class Cooperation
Playing games in the classroom increases class cooperation. Students need to work 
together as a team when playing as a whole class against the teacher, or in small team 
groups when playing games with each other.Through games students learn how to 
take turns, build respect, listen to others and play fairly. Classroom games can also 
be used as a team building exercise.
6)Alert Att ention
Playing games requires students to pay great att ention to detail. As games can 
move quickly, when playing a game, a student needs to be alert and att entive.This 
att entiveness when playing a game can help students to stay focused on other tasks 
in the classroom throughout the day.
7)Friendly Fun
Playing games in the classroom is always great fun! When playing a game, endorphin’s 
are produced that stimulate the brain and gives students a feeling of euphoria. This 
feeling of euphoria creates a great sense of happiness and excitement for students in 
the classroom, developing a positive learning environment.
8)New Knowledge
Games are a great tool to use in the classroom to consolidate new knowledge.Aft er 
teaching new content to the class, provide students with a game that will consolidate 
their understanding and make connections with what they already know. Asking 
students to create their own content specifi c games can also be a great way to assess 
students at the end of a unit of work.
2.3 Learning through play
Most games require problem-solving strategies and planning. By applying a range 
of strategies in a game, students are able to use their working memory to solve 
problems, increasing their mental cognition. Stimulating the brain with strategies 
in a game can be a great brain workout! By applying a range of strategies in a game, 
students are able to use their working memory to solve problems, increasing their 
mental cognition. Stimulating the brain with strategies in a game can be a great brain 
workout!  Undoubtedly, play is a child’s favourite activity, so the belief that learning 
occurs more readily in an environment of fun, challenge, and variety may seem 
obvious. However, concern has been raised regarding the drawbacks of learning 
through play, especially if learning is made to be “too much fun.” According to this 
view, the goal is not to create fun-only environments but to create meaningful tasks, 
so that students take learning seriously and learn to do diffi  cult tasks. Kay makes 
the distinction between soft  fun (when the environment does most of the things for 
you) and hard fun (playing a musical instrument as opposed to listening to it) that 
encourage children to “stretch and grow.”. Nevertheless, the non-formal learning 
world encourages the designers of its programs to focus around play, discovery, and 
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engagement. Many examples exist of hands-on exhibits that engage all the senses and 
of inventive methods that encourage children to speculate, manipulate, experiment, 
and imagine, inspiring them to discover and learn. The formal education curricula 
have also come to recognize play as an essential activity in a child’s development.  
This high value att ributed to play as a component of learning subsides when it 
comes to computers and play. Computers and play automatically brings to mind the 
computer game industry, which, in public consciousness, excludes education and 
learning .Hence, the division between tools for learning, represented by instructional 
or educational soft ware, and tools for fun, represented by computer games, still 
holds. Nevertheless, the rapid growth and popularity of games has triggered 
increasing interest among researchers, and a number of studies have been carried 
out as a result. Several theories tie the learning possibilities provided by games to 
motivation and engagement. Perhaps the best known is the work of Malone and 
Lepper, which considers games as providers of intrinsic motivations for learning 
[Malone and Lepper 1987]. The fi rst four kinds of intrinsic motivations (challenge, 
curiosity, control, and fantasy) may be present in any learning situation, even those 
that involve only one person. The other elements of intrinsic motivation (competition, 
cooperation, and recognition) are categorized as interpersonal motivations, since 
they rely on the existence of other assume the role of game designers [Kafai 1999]).

III. Methodology

3.1   Introduction
This chapter describes and explains the methodology used in this study and at the 
research methods reading which informed my choice of methods and instruments. 
This study is both a theoretical and practical project of fi eld study type. Partly it 
is theoretical due to the fact that it describes in detail all previously done studies 
concerning the fi eld. This information is included in Literature Review chapter. The 
most important part of the study is the practical one because it conveys all the new 
information gathered, analyzed and assessed. Chapter one introduced the subject of 
this study that is learning through play.. The focus is particularly in the signifi cant 
factors that infl uence and facilitate teachers to  apply games in their classroom.  The 
Idea is that, there are diff erent types of games that could be used in our classrooms.  
We are interested in discovering what the main barriers that teachers  have to cope 
with. 
3.2.   Establishing the focus of the study.
The focus of this chapter is the nature of the research, a description of the methods 
used in carrying out the study, the research design as well as their suitability for the 
topic. The chapter presents the population used, as well as the sampling technique 
that was engaged, data collection procedures, analysis and the instruments used in 
the study..
 The main research questions for this study were:
1-What kind of games do they use  in their  classrooms?
2-How do Albanian teachers apply play -based learning  program  in their classrooms ?
3-What are the eff ects of learning through play  ?
4-To what extent do the results of games  refl ect the eff ectiveness of teaching learning process?
3.3   Identifying the specifi c objectives of the study.
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According to Johnson it is important to “ att empt to defi ne specifi c objectives in 
advance” and this development made us responsible for identifying particular 
objectives , including help with ‘ choosing the research method and deciding on the 
forms of access needed “ ( Johnson , 1994).  This objectives , that will be listed below, 
will be measured at the end of the study. 
Objectives’ list:
All teachers  will be able to explain, according to their own reasoning, all advantages 
and disadvantages of a play-based program.
All teachers will be able to measure all four skills through games.
All teachers will be able to argument diff erent type of game.
3.4   Selecting the research method.
These methods fi ts our objectives of investigating how individual teachers, use 
games in their classroom. Johnson ( 1994,p183) notes that “ qualitative methods are 
slow” and indeed visiting twenty classes for three months and interview twenty  
teachers of diff erent schools , was a time consuming  process, but one which I felt 
was worth pursuing in order to obtain a bett er illustration of the varied nature of 
participants  and to refl ect the individual perceptions and experiences of the teachers 
during this time.
3.5   Arranging research access.
 All instruments were constantly used one aft er the other during the period 
September-November 2018.This work has not been aff ected  by the researcher’s 
own perceptions , but it is based on what is recorded on the interviews , and what 
is noticed on the practical observations . What we have done is always consulting 
education standards in order not to change the fl ow of this objective research. The 
goal is very well defi ned : we are trying to get a detailed picture from Albanian 
schools concerning the topic.
We should decide to be participant or non-participant based on our study and 
on what we want to come out with at the end of the investigation. Ethics can be 
considered another problem or advantage, based on what we promise. 
3.6   Developing the research instrument
A main research instruments were used during this work. An initial interviews was 
given to twenty  English teachers from “ 18 Tetori” “ Vath Korreshi” “Jani Nushi” 
and “ Skender Libohova”  schools about the way they use game ,and how this test 
game infl uence in their teaching learning process.. The interviews  took only forty 
minutes to complete . The data from the interviews  was collected and analyzed 
and the fi ndings can be found in Chapter Four.The amount of information you can 
obtain from this form of interview is huge and in a short time. The interview content 
was designed based on school priorities and school context. We agree that “ a major 
advantage of the interview is its adaptability and also ,according to the responses of 
the teachers involved and their experiences set against diff erent school context. 
3.7   Collecting the data
Interviews  were conducted  and recorded at the beginning of our investigation , 
September 2018 . The instrument that was  used was  confi dential. Anonymity in the 
report was promised and respected. The fi eldwork period took place in September , 
October  and November 2018. During this time twenty classes and twenty  teachers 
were visited.   The interviews were used to discover the direct and indirect ply -based 
learning  program  eff ects in learning. 
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.3.8   Pulling out of the investigative phase
The fi eldwork period was a most signifi cant part of the research . Interviews lasted 
forty minutes each and of course, we did not used the school environment to interview 
our English teachers. This was done to make them feel comfortable to talk about the 
topic.The research was intentionally undertaken in an Albanian school during their 
fi rst term to see their use and approach towards games , as it was critical to the issue. 
3.9   Ordering the data
In this phase we have almost fi nished with the collection  of data. We are just 
ordering what has been collected and fi lling the last lines . All the interviews  were 
compared and classifi ed and kept for subsequent analysis and held on fi le even 
aft er the research was complete. Also all information gathered from the interviews 
were  summarized as objective as possible and writt en up based on our reasons for 
conducting this research.
3.9.1   Analysing the data
This fi ndings are also compared to fi ndings from my background reading concerning 
the same topic which will be discussed later in the discussion Chapter. It will be a 
general picture of the way Albanian English foreign language teachers and other 
societies treat games  application  and the  way students acquire it. 
3.9.2   Writing up
The aim of this stage was so that “ the overall conclusions or ‘message ‘of the research 
be summarized in memorable form” It aims to give a detailed description of what 
has been put in practice in order to obtain the necessary data.
3.9.3   Enabling dissemination
It was important to research an aspect of education that was topical and relevant to 
today’s teachers. It was an important part of the research process that the fi ndings 
and particularly the recommendations be made available to a wider audience of 
teachers.  Even  though  it was obvious that teachers responses during the interview  
about the frequency of applying games  in classrooms , might be more convincing 
with the support from fi ndings collected through actual classroom observation . A 
possible further study is to compare teachers from contexts of two diff erent stages, 
to fi nd out how the learner factor has infl uenced the game  usage. Being part of 
this fi eld of education, we felt the responsibility to contribute in something really 
important for our context.

IV. A data analysis and discussion

As mentioned in the previous chapters, the current investigation focuses on the the 
ways teachers use games in teaching process  and what are the eff ect of learning 
through play  from teachers’ point of view. This chapter draws upon the fi ndings to 
address the four research questions involved in the current study.
4.1 Research question 1: What kind of games do they use  in their  classrooms ?
According to the responses freely expressed in the open-ended question in the 
interview, a high proportion of the teachers (90.3%) have a preference too use 
games  for testing  students knowledge in language use such as vocabulary and 
grammar point. Thay use virtual games such as Gardaroba magjike to chech the new 
vocabulary. l They think that they can understand  bett er  if students have learned 
new words,or  if students have diffi  culties  in completing grammar exercises. In this 
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way, they can understand if their teaching process have been eff ective. They also 
consider speaking and listening as being as  important as language and writing are. 
Teachers  pay att ention to include diff erent kind of  virtual and non-virtual games  to 
measure all four skills.
4.2 Research question 2 : How do Albanian teachers apply play-based learning 
program  in their classrooms?
Based on the comprehensive study of the outcomes,  according to teachers’ view,  
teachers still use a traditional form of checking students knowledge..  They declared 
that they go on doing so because using games require a lot of time due to the large 
number of students. . Even though they admitt ed the fact that students found it 
enjoyable to learn using diff erent games because this make them happy and easy to 
get involved. This is the main reason why some teachers  use smartboard and this 
has led many of them to conclude that play is benefi cial for all learning. 
4.3 Research question 3: What are the eff ects of learning through play? 
We have got positive and negative eff ects of learning through play. Many problems 
exist in this  situation due to the fact that many schools have lack of possibilities of 
having access in smartboards or even other technological equipment. Another reason 
is that students cause a lot of mess and  become nervous. Teachers also admitt ed 
that  students cannot perform or give a true account of their knowledge. Some other 
teacher emphasises the fact,  that this process is suitable for checking and evaluating 
of the knowledge and the skills of the students on every level of competency only if 
combined with other methods of evaluation.  Mostly of the students adore learning 
through play because this form is suitable and they fi nd it easy to cooperate with 
peers.  Another positive eff ect we have is  as students get motivated and they review  
all those parts being  explained during the semester. They stay focus and tried to do 
the best.
4.4 Research question 4: To what extent do the results of game refl ect the 
eff ectiveness of teaching learning process?  
The results obtain also show game  does not give a clear view of  the eff ectiveness of 
teaching learning process due to the fact that is still underestimated and it has been 
given remote scopes which are assessing students memorization., Not many  teachers 
consider learning through play  as the principal way of seeing if their methods have 
been useful to their teaching process.
 As a matt er of fact, students need motivating ways in order to get prepare for the 
play  and also to be focus when teachers explain the essential information about 
the related grammar point or new vocabulary..  On the other way some teachers 
think that if  during the whole semester they use diff erent strategies for explaining 
the lesson using diff erent virtual games will be a good way of measuring  what 
students  have learned during this semester. Furthermore  this is also a smart way 
to understand where things have gone wrong . Games  are the key that open all the 
doors

V. Result Chapter

As mentioned in the previous chapters, the current investigation focuses on the role 
of game  in  teaching-learning process from  teacher’ point of view. This chapter 
draws upon the fi ndings from the interviews  conducted to twenty english teachers 
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in high-shcool  from “18 Tetori”, “Vath Korreshi” and “ Jani Nushi ”    “Skender 
Libohova “ schools .
1) What role does learning through play, play  in the education of students?
Based on teacher ‘s responses during these interviews  (88%) of them declared that 
games aren’t a foundomental part of their teaching process. However they express 
concern regarding the main drawback of learning through play as learning is made 
to be too much fun. Another reason is that they have studens with alow level of 
English which fi nd diffi  culties to complete a task required in form of game. Thay 
admitt ed that this virtual games  can help students to found out what they really 
know about the information that had been explained during the lesson. They said 
that games  are also used  to motivate students in order to get engaged in working 
on their weakness. Some others said that students think that some games make them 
feel  stressful  and they fell anxious instead of gett ing motivated to learn more.
2) Are objectives necessary in sett ing classroom activity?
A considerable percentage of (98%) of teachers approved that they set their own 
objectives and based on them they choose an virtual activity  that in this way 
would help them to saw if this objectives have  been reached or not and if not why? 
Objectives are  the main point in choosing  the activity for the class  because if the 
teacher  don’t know what objectives to set and how to reach them using a virtual 
activity is useless Most of them also declared that they  use a virtual activity to check 
bett er the grammar use and speaking and listening abilities of the students.
3) How do you select your activity items?
Aft er checking all the interviews I discovered that (80%) of teachers traied to include 
all kind of exercises that are being used in the class. They said that students found it 
a lot more diffi  cult when they face type of exercises that are new for them. They also 
admit that in activity chosen by them  have to include all sort of exercises that help 
students to recall the previous information . Same others said that some students 
found diffi  cult to complete activities  that include just one type of exercises such gap 
fi lling for example. But is also a small percentage that think that using virtual or non 
virtual activities will be a waste of time and they prefer to use  have to use traditional 
form of checking students knowledge. Some exercises are too diffi  cult to be completed 
by the students especially those which require some byheart information.
4) How oft en do you use  game activity for  your students?
It has to be consider the fact that (98%) of teachers declared that they use games in 
the end of the year or the semester. They underline the fact games require time to be 
put in practice  and also to be checked. Teachers fi nd convenient to use the activity 
to their students in the end of the semester so they can check all the information that 
they have tought during this semester. But also exist those teachers who use a variety 
of activities in diff erent rubrics of the lesson or  in the end of a chapter so they can 
make a self-assesment They declared that in this way they can check not only the 
grammar point but also the new vocabulary that is explained during the chapter. 
This kind of activity  help students to focus on the important information rather than 
gett ing confused and avoid to learn what is really important.
5) What do you test when you use diff erent activities?
Based on their responses (95%) of teachers declared that they mostly test grammar 
and writing than speaking and listening. They emphasise the fact that grammar is 
the main point of the textbook and others are just complementary to the main source. 
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They said that if students don’t know the grammar and language use they don’t 
know English at all.  They sometimes include also reading by using comprehension 
questions in diff erent activities  . They defi ne grammar as an essential part of lesson  
and try to put as many as exercises as they can. But also exist a small percentages 
of teachers that include in their tests also listening and speaking. They said that if 
students know just grammar he will have diffi  culty in speaking because if you do not 
practice it you fail in making a discussion.

VI. Conclusions and recommendations

This chapter aims to summarize the main fi ndings in the present investigation. It 
also show a few possible suggestion for further research.
6.1. Major fi ndings
Teachers don’t always use games as part of their teaching process.
Teachers include in their exercise mostly language use and listening.
Teachers fi nd using virtual games as waste of time.
Teachers  take into consideration their own  objectives when they choose an activity .
 Teachers use the activities for  their students in the end of the year or a semester
Teachers emphasises the fact that most of the activities don’t measure the eff ectiveness 
of the teaching learning process.
 6.2  Recommendation for further research:
 Based on my research and fi ndings these are my recommandations related to this 
study. 
Teachers should make game part of their teaching process
Teachers should  take  into consideration the level of the class and then choose the 
activity. 
Teachers should include also more writing ,speaking not just  language use and 
listening.
Teacher should use the virtual and non virtual games more oft en .
Teachers should prepare students before starting an activity , giving appropriate 
instructions regarding the game  in order to avoid the fact that the activity appeared 
stressful to students.
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Vendi që zë teksti poetik në mësimdhënien e gjuhës së huaj

Viljona Kotrri

Hyrje

Të mësosh një gjuhë të huaj, do të thotë të shohësh botën në një mënyrë ndryshe, të zbulosh 
një univers culturor dhe gjuhësor ndryshe me kulturen tënde amëtare.
Gjuha shërben për të komunikuar, të shkëmbesh informacione, të reagosh, të shprehësh 
opinione, emocione dhe për këto arsye mesimdhenia duhet të bëhet me shumë kujdes. Në 
këtë kontekst hipoteza e ketĳ  materiali do të ishte: Poezia mund të jetë një mjet mësimdhënës 
shumë i pasur për mesimdhenien e një gjuhe të huaj meqenëse ajo lejon të perdorësh gjuhën me më 
shumë liri? Struktura e poezisë, organizimi i saj, përdorimi i tingujve të saj, i ortografi t dhe 
sintaksa nxisin nxënësin të punojë me gjuhen duke provuar të thotë një mesazh që i imlikon 
ato thellësisht.
Si të gjitha aktivitetet e tjera pedagogjike në mësimdhenien e gjuhes sëhuaj teksti poetik është 
i përdorur si një mbështetës në mësimdhënie me qellim që të zhvillojë kompetencat e një 
gjuhe të huaj.
Në memorien tonë shkollore teksti poetik, edhe ne gjuhen amëtare ishte i limituar në aktivitet 
shumë të thjeshta përpara klases. Këto lloje ushtrimesh nuk lejonin që nxënësi të fi tojë gjithë 
pasurinë e një poezie por thjeshtë nxënësi duhej vetëm ta mesonte atë përmendësh.  Mund te 
bejme disa pyetje vetes:
- A mund ta përdorim ne tekstin poetik me qëllim që të motivojmë nxënësin dhe të nxisim 
imagjinaten dhe krĳ ueshmërine e tĳ ?
Ne këtë kërkim të thjeshtë do te fl asim për historikun e tekstit poetik si suport mësimdhënieje 
dhe funksionet e tĳ  gjatë orës mësimorë në procesin e  mësimit të gjuhës së huaj.

1. Pak histori- teksti letrar në mësimdhënien e gjuhës së huaj

Mësimdhenia dhe të mësuarit janë të vjetër sa njerëzimi. Nevoja pëe të mësuar 
gjithcka cfarë ndodhte rreth njeriut, nevoja për të njohur jetën, për të njohur mjedisin, 
kanë quar në nevojen për të mësuar.
Metodologjitë e të mësuarit kanë qenë gjithmonë në zhvillim dhe jo vetëm 
metodologjitë por gjithashtu suportet e procesit të të mësuarit.
Duke qëndruar në të njëjtën optikë na lind pyetja: A shërben poezia për të mësuar? 
Sipas M. Patin (1848) “ Pa nsnjë dyshim, por jo cdo lloj poezie as në në cfarë do kohe”
Studimet e ndryshme pedagogjike confi rmojnë që letërsia në përgjithësi dhe në 
vecanti teksti poetik, nuk mund të mësojnë në cdo kohë, në përiudha të ndryshme 
vendi qe zinte teksti letrar si suport didaktik ka pësuar trajtime të ndryshme.

Metodologjia tradicionale
Metodologjia “tradicionale” është shfaqur që prej fundit të shekullit XVI-të, ajo 
ka perdorur tekstin letrar si suport kryesor për mësimdhëniën e latinishtes dhe 
greqishtes. Megjithatë, evolucioni i metodologjisë sigurisht që ka pësuar ndryshime 
përsa i përket vendit të letërsisë si suport mësimdhenes, por ajo ka ruajtur vendin 
e saj të domosdoshëm në procesin e mësimdhënies. Teksti poetik ishte baza e cdo 
aktiviteti në klasë gjatë mësimit të gjuhës së huaj dhe gjithashtu një drejtues për të 
kaluar në njohuritë mbi kulturen dhe civilizimin e gjuhëve të vdekura ( si latinishtja 



438 

dhegreqishtja) dhe gjuhët jo të vdekura.

Metodologjia direkte
Sipas G. Varenne, gjatë shekullit XX letërsia ishte vetëm : “ nje kuadër shumë i thjeshtë, 
me formula të gatshme, një mozaik me clishe jo mirë të koleksionuara.” ( cituar nga Purin, 
1988. P.23). Konstatime të kësaj natyre kanë përjashtuar krejtësisht tekstin letrar si 
suport mësimdhënieje. Metodologjia direkte i jep rëndësi të shprehurit gojor duke 
theksuar që cdo zhaner letrar nuk të lëjon të mësosh dhe të fl asësh një gjuhë të gjallë. 
Në metodologjinë direkte është vetëm teksti poetik që është shfaqur në manuale 
tëndryshme, por ai gjithashtu është i propozuar me qëllim që të jëtë i mësuar 
përmendësh ose i recituar.

Metodologjia direkte
“Teksti poetik si suport didaktik gjatë viteve të para të mësimdhënies gjen një vend që teorikisht 
e kishte humbur” ( Purin, 1988. P.148)
Gjatë viteve 1920-1960 me metodologjinë aktive, teksti letrar rigjen vendin e saj si 
suport kryesor në proqesin e mësimdhënies. Duke qenë se metodologjia direkte ka 
trajtuar gjuhen vetëm në dimënsionin e saj material, metoda aktive ka privilegjuar 
tekstin letrar në raport me tekstet e tjera në mënyrë që ta tejkalojë atë.

Metodologjia audio-visuale
Si metodologjia direkte, metodologjia audio-visuale konsideron tekstin letrar si 
“armik” i procesit të mësimdhëniës.
Duke vazhduar në të njëjten optike, Puren thekson: “ Përkufi zimi që unë propozoj nga 
metodologjia audio-vizualembështet në kriterin evetëm teknik të integrimit didaktik rreth 
suportit audiovisual. Ajo përjashton për pasojë të mësuarit që nuk propozojne suporte audio 
dhe/ose visuale dhe te mësuarit gjatë të cilit përdorimi i suporteve audiovisuale nuk është 
vetëm i rastësishëm, për të mbajtur ato të cilët të pakten lejojne një përdorim të rëgullt të 
këtyre suporteve audiovisuale për prezantim-shpjegim të dokumentitbazë” Purin, 1988. P. 
192).
Është metodologjia që vazhdon traditen e kultures së përditshme duke u bazuar në 
suporte të tjëra pedagogjike përvec teksteve letrare.

1.2 Funksionet e tekstit poetik

Teksti poetik si suport mësimdhënieje nuk ka qenë në qëndër te debateve pedagogjike 
në krahasim me gramatiken, linguistiken dhe leksikun.
Në metodologjite më të vjetra tëmësimdhënies të quajtura “ metodë tradicionale” 
dhe “metodë gramatikë-përkthim” teksi letrar është i përdorur nga anae mësuesve 
thjeshtëpër të arritur objektivat gramatikor dhe leksikal,gjithashtu për të ndihmuar 
në formimin intelektual dhe moral të individit.
Me shfaqjen e metodave komunikative teksti poetik, gjendet në një tjetër pozicion ne 
procesin e të mësuarit dhe mësimdhënies. Gjuha e shkruar behet e domosdoshme 
dhe lind nevoja per tekstin poetik si suport pedagogjik. Ne mund të përmendim ketu 
Seoud, i cituar nga PopiCalliabetsou-Coraca : “ gjuhe e krĳ on letërsinë dhe letërsia 
mbështet gjuhën.” ( 2009. P.16)
Ndërveprimi që krĳ ohet ndërmjet nxënësit dhe tekstit poetik është i konsideruar si 
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një eksperiencë unike që mund të provokojë reagime të natyres afektive, intelektuale 
dhesociale dukefavorizuar ligjeraten e personalizuar. E thënë ndryshe, teksti poetik 
përmban funksione të ndryshme:

1.2.1 Funksioni psikologjik. 
Leximi falë tekstit poetik është i konsideruar si një aktivitet psiqik në të cilën nxënësi 
si lexues përfshihet me të gjitha dimensionet e një individi, ky proces, i thjeshtë me 
shikim të parë, ne fakt përshkruan një seri të reagimeve dhe të sjelljeve.

1.2.2 Funksioni komunikativ
Niveli i pasurisë të një teksti poetik në të gjitha dimensionet e saj (gjuhesore, socio-
psikologjike, kulturore dhe ndërkulturore) rrit në një mënyre të rëndësishme 
komunikimin tek nxënësit. Shtojmë këtu që karakteri i tekstit poetik provokon 
kuriozitetin, ndjeshmërinë, dhe dëshiren e nxënësit të marrë pjesë në diskutim, të japë 
opinione etj. Nëpërmjet ketĳ  suporti mësuesi mundtë drejtojë oren e mësimit drejt 
aktiviteve të ndryshme që do t’a qojnë nxënësin në një optokë tjeter të të mësuarit.

1.2.3 Funksioni social
Vëmë theksin këtu tek ajo që nënvizon autori Adam ne vitin 1991 “ ligjerata poetike 
synon realitetin” (cituar nga Popi Calliabetsou-Coracaen (2009) tregon funksionin 
social të tekstit poetik. Cdo nxënës duke qenë në rolin e lexuesit gjen karakterin e 
tĳ  shoqëror duke konsultuar një tekst poetik, individualitetin e vet, kjopërkatesi të 
detyron të reagosh dhe të refl ektosh. Sipa te njejtit autor, “ cdo proces i të mësuarit është 
në fakt një proce i socializuar.”
Teksti poetik kontribon në socializimin e nxënësve, nëpërmjet situatave shoqerore 
të trajtuara në poemat. Ato kane mundësinë të njohin vlerat e shoqërisë, të bëjnë 
dallimin mes të keqes dhe tëmires.

1.2.4 Funksioni ndërkulturor.
Karakteri universal i tekstit poetik favorizon nxënësit të jenë nëkontakt memënyra 
të tjera jetese, të mund të vëzhgoje dhe analizojë duke bërë krahasime mes vendeve 
dhe kulturave të ndryshme. Duhet të theksojmë që në këtë rast roli i mesuesit është 
kryesor në mënyrë që nxënësi të jetë i orientuar drejt një formimi kulturor më i pasur. 
Ideja kryesore është që mësuesi nuk duhett ë qëndrojë vetëm kuadrin e kompetencave 
gjuhësore porgjithashtu të pasurojë oren e mësimit duke iorganizuar nxënësit në 
aktivitet ndërkulturore që shpesh kalojnë kontekstinshkollor dhe të zhvillohen 
në kontekst social-humanist. Duke qenë një gjuhë universale, poezia  krĳ on lidhje 
ndërmjet të rinjëve qërrjedhin nga vende të ndryshme dhesensibilizon nxënësin 
përnjë shkëmbim kulturash.

1.3 Përse poezia?
Të dëgjuarit, lexuarit, thënurit të shkruarit në poezi është të zbulosh kënaqësinë 
dhefuqinë e fj alëve. Përdorimii zhanerit poetik në studimin dhemesimin enjë 
gjuheështë kaq i pasur sa që ai duhet të integrohet ne procesinmësimor gjatë gjith vitit 
shkollor. Të lexuarit dhe të shkruaritt ekste poetike krĳ onbarazi ndërmjet nxënësve 
në gjuhë të huaj dhe stimulon vlerësimin e vetes së tyre. Cdo nxënës ka te drejtë të 
shprehet pa u gjykuar as vlerësuar. Cdo shprehjedhecdoeksperiencëkavlerene vet. 
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Cdonxënës mund t’iadalë mbanë. Poezia favorizon një njohje më të mirë të vetes, 
gjë që ështëvecanërisht e rëndësishme, është një suport i shkëlqyer për të punuar 
mbimemorizimin, krĳ imin dhe të kuptuarit. 
Aktivitet poetike tërealizuara ne klasë gjatë mësimit të gjuhës së huajmudn te 
zhvilloje:
- Imagjinaten. Gjuhapoetike bën të zhvillohet imagjinata duke e bërë të gjallë 
dhe konkret universin dhe ndjenjatdhe emocionet falë metaforave dhe krahasimeve. 
F. Marchand ( 1997. P. 135) thotë: “ imazhi, metaforajanënjëmjetpër të eksperimentuar 
fuqinë poetike të gjuhës dhe, nëpërmjet disa këtyre tematikave, pasurinë e të imagjinuarit.” 
Në këtë kontekst, nxënësinuk kamë frigë nga imagjinata e tĳ  dhe aipasurohet me 
imagjinaten e të tjerëve.
- Socializimi. Poezia është fuqia e komunikimit, ajoi lejonnxënësve të thonë 
gjithca cfarë ato shohin, gjithca cfarë ato ndjejnë dhe atëcfarë ato ëndërrojnë.  Sipas 
Georges Jean: “ të shkruash një tekst poetik, e gjithashtu t’a thuasht atë, është pëe fëmĳ en 
një mënyrë e të projektuarit sinjë tjetër. Gjendemi para një imazhi spektakular, refl ektim i 
individit, i destinuar për të ngjashmit. Në këtë kuptim, prodhimi i një objekti gjuhesor si 
poema mund të ketë njëfunksion socializimi dhe afi rmimi të personit si i tillë.” (1089)

Aft esite gjuhesore 
Puna me poezinë në mësimdhëniën e gjuhës frëngë lejon gjithashtu të zhvillosh katër 
kompetencat gjuhësore qëjanë shumë të rëndësishme në mësimdhënien e një gjuhe 
të huaj: te kuptuarit gojor/ te shkruarit dhe te shprehuritgojor/ te shkruarit.
• Te kuptuarit gojor: poezia bëhet një suport i nevojshëm për të realizuar aktivitet 

mbitë kuptuarit gojor. Mësuesi mund të lexojë tekstin me zë të lartë, mund të 
përdorë suporte të tjera audio që nxënësit tëdëgjojnë poezinë e lexuar nga 
vetë autori oseinterpretuesi, me qëllim që të bëjë disa pyetjë mbi të kumtuarit 
etekstitt ëdëgjuar.

• Te kuptuarit me shkrim: me qëllim zhvillimin e kuptimit të shkruar, teksti poetik 
ofron, edhe në këtë rast, aktivitet te shumta për tu bërë. Mësuesi mund të propozojë 
nxënësve shkrime të ndryshme të të njëjtit autor ose një poemë tënjejtes periudhë 
të një autori tjetër oseakoma një poemë që propozon nje vizion te kundërt me atë 
që është prezantuar në pëepara.

• Te shprehurit gojor: puna e teshprehurit gojor ne nje orë mësimore tëgjuhëssë huaj 
mundtë thjeshtohet me tekstin poetik. Leximi, te mesuarit përmendësh si dhe 
recitimi ndihmon nxënësin të memorizojë struktura gjuhesore dhe të përmirësoje 
shqiptimin. Aktivitet ne grupe, me dialoge të ndryshëm janë gjithashtu aktivitete 
shumë interesante për të zhvilluar këtë aft ësi gjuhësore.

• Te shprehurit në të shkruar: teksti poetik është ndërtuar për t’i dhënë mundësi 
krĳ imeve të tjeradhe idetë tjera. Për nxënësit është një pikënisje për te shkruar, 
të krĳ ojë, transformojë. Dukezgjedhurfj alë celës, ose fj alë të detyrueshme të një 
teksti, mësuesi mund t’i  kërkojë nxënësve të krĳ ojnë ato vetë dicka me të shkruar.

Përfundime

Gjatë punës tonë ne kemi mundur të tregojmë që roli i mësuesit ështëkryesor, është 
detyra e tyre tëorientojnë, inkurajojnë nxënësit drejt aktiviteteve që lejojnë të zbulosh 
gjuhen në dimensione të tjera, t’a duash atë duke e zbuluar sa më shumë.
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“ nuk mjaft on t’i japësh nxënësve materialegjuhësore, duhet gjithashtu të zgjosh tek ato 
nevojen për tushprehur duke nxitur interesin e tyre dhe duke bërë të lind tek ato shpirtikrĳ ues”. 
( Atkia Khaban Salman, n.d)
Te arritur në përfundimtë këtĳ  punimi, duan të nënvizojmë gjithashtu që ka shumë 
avantazhe në përdorimin e tekstit poetik si suport metodologjik. Por duam të 
theksojmëqë gjithashtu ka edhe shumë vështirësi dhe papërshtatshmëri lidhur me 
programet shkollore, formimin e mësuesve. Nxënësit që punojnë me tekte poetike 
janë shumë të motivuar në lëximin, krĳ imin e poemave tëbukura. Me përdorimin 
etekstit poetik mësuesit i ofrohen mundesi të shumta për të organizuarorë mësimore 
mebazë poezinë, mësuesi mund të organizojë edhe projekte lidhurmekëtë fushë. 
Teksti poetik jehapësirë për të bërë aktivitete nga më të ndryshme në orën e mësimit 
të një gjuhe të huaj.
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Përdorimi i teknikave dhe metodave të reja në procesin e mësimdhënies

Hamide Filja

Abstrakt

Arsimi përbën një nga elementët thelbësorë në zhvillimin e një vendi dhe për këtë arsye duhet 
t`i kushtojmë një vëmendje të veçantë në lidhje me të gjithë elementët përbërës të tĳ . Tendenca 
e arsimit tone, bazohet kryesisht në përdorimin e metodave tradicionale. 
Zhvillimi i tĳ  varet nga shumë komponentë të veçantë, ku një ndër to është edhe klima 
krĳ uese gjatë procesit mesimor. Profesioni i mësuesit përbëhet nga disa elemente thelbësorë 
që ndihmojnë në realizimin e plotë te performancës së tĳ  në tempullin e arsimit dhe të 
kulturës. Mësuesi duhet të jetë gjithmonë i vëmendshëm ndaj cdo detaji për të arritur 
rezultatin e dëshiruar. Si mësuese, dëshiroj të jap kontributin tim nëpërmjet këtĳ  punimi për 
të përmirësuar akoma më shumë nivelin e mësimdhënies. 
Qëllimi i studimit përqëndrohet pikërisht  në prezantimin e metodave të ndryshme të 
mësimdhënies dhe teknikave të reja per te arritur një proces mësimor sa më efektiv. Të 
kuptojmë se si ndikojnë këto metoda apo teknika ne arritjen e duhur te procesit mesimor.
Si pjesë aktive e mësimdhënies kam vendosur që të kontribuoj me anë të realizimit të këtĳ  
punimi me dëshirën dhe shpresën që mund të shërbejë në të ardhmen, jo vetëm për mësuesit 
por edhe për nxënësit. Pikërisht me anë të këtĳ  punimi, dëshiroj që të parashtroj disa nga 
metodat më të rëndësishme që shërbejnë për përmirësimin e kushteve të mësimdhënies dhe në 
arritjen e lartë të standartizimit. Në këtë mënyrë, mund të arrihet një nivel i konsiderueshëm 
në mënyrën e transmetimit të njohurive gjate procesit mesimor, gjë e cila ndihmon në arritjen 
e zhvillimit të metodave të mësimdhënies.

Fjalët  kyçe: arsim, mësimdhenie, teknika, metoda, zhvillim.

Hyrja

Mësuesi është pjesa më e rëndesishme e klasës,është drejtuesi dhe çdo gjë që ai do të 
bëjë,si në mësimdhënie ashtu edhe në komunikim do të refl ektojë në sjelljen dhe në 
përgatitjen e nxënësve nga ana e tyre. Prandaj një pjesë gjithashtu të rëndësishme në 
këtë temë zë mjeshtëria që mësuesi zotëron për të pyetur e për të zhvilluar detyrat e 
tĳ  si mësues, çfarë të pyesë,si të pyesë dhe kë të pyesë.Gjithashtu mësuesi ka detyrën 
t‘u mësojë nxënësve se sa e rëndësishme është puna në grupe ose puna dyshe dhe 
t’ua zhvillojë sa më shumë këtë aft ësi nxënësve,të bëjë që ata ta praktikojnë shumë 
këtë metodë për arsye se kjo do t‘ìu shërbeje shumë atyre edhe në të ardhmen e tyre. 
Është pikërisht detyra e mësuesit të krĳ oj teknika të suksesshme për një mësimdhënie 
produktive.
Ashtu siç të gjithë mund ta dimë,puna e mësuesit është e vështirë dhe e lodhshme.Për 
shumë arsye mësuesi has shumë vështirësi në punën e tĳ  të përditshme.Një nga këto 
vështirësi mund të përmendim dhe menaxhimin e klasës,ruajtjen e disiplinës si edhe 
të gjesh gjuhën e përbashkët të komunikimit me ta në mënyre që mosmarrëveshjet të 
mënjanohen e të ketë një komunikim të lirshëm mes tyre,vështirësi tjetër është edhe 
mënyra e të shpjeguarit, sesi mund ti bëjmë nxënësit të nxënë njohuri.
Krĳ imi i klimës në ambjentet shkollore përbën një nga elementët kryesorë në arritjen 
e suksesshme të transmetimit të dĳ eve nga ana e mësuesit duke i dhënë nxënësit 
motivimin e nevojshëm për të arritur rezultatet e duhura. Gjithashtu mbarëvajtja e orës 
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mësimore përcaktohet edhe nga  atmosfera e klasës, teknikat e kontrollimit,modeli i 
disiplinës dhe disponimi i nxënësve në ditën dhe orën e caktuar.  
Një tjetër element që nuk duhet anashkaluar aspak dhe që ndikon në mësimdhënie 
gjatë proçesit mësimor ka të bëjë edhe me karakterin e mësimdhënësit.

Qëllimi dhe objektivat

Ky punim bazohet mbi disa qëllime dhe objektiva tepër të rëndësishme që lidhen me 
përdorimin e mjeteve vizuale gjatë proçesit mësimor.Qëllimet dhe objektivat e kësaj 
teme kanë të bëjnë me:
• prezantimin e metodave/teknikave të reja që përdoren aktualisht gjatë orës së 

mësimit 
• krahasimin e metodës tradicionale të shpjegimit në përputhje me metodat e reja 

që ofrohen
• të kuptojmë funksionimin e një proçesi mësimor në përputhje me strandartet që 

ofrohen
• të analizohen kushtet në të cilat funksionojnë në ditët e sotme mënyrat e 

mësimdhënieve, në këtë rast do të arrĳ më të analizojmë edhe përdorimin e 
mjeteve kompjuterike, në përputhje me funksionimin e tyre

• të kuptojmë marrëdhëniet komunikative që shërbejnë për të vendosur për të 
krĳ uar marrëdhënie të shëndetshme midis mësuesve dhe fëmĳ ëve.

• masat që mund të merren për të përmirësuar akoma më shumë kushtet ku bëjnë 
pjesë nxënesit.

Ç’kuptojmë me nocionin metoda bashkëkohore

Në teorinë dhe në praktikën e punës mësimore çështja e metodave është një nga 
përmbajtjet me rëndësi të veçantë, meqë ato përcjellin tërë ecurinë e zhvillimit të 
proçesit mësimor.
Fjala metodë rrjedh nga gjuha greke, (methodos) që do të thotë rrugë ose mënyrë me 
të cilën udhëhiqemi gjatë realizimit të detyrave dhe veprimeve punuese.
Metodat mësimore kanë një histori të gjatë, meqë nga zanafi llja e parë e punës 
edukative dhe arsimore gjithnjë e kanë përcjellë tërë proçesin e zhvillimit të mësimit. 
Prandaj, krahas zhvillimit të mësimit, bazës teorike dhe praktike të organizimit të 
mësimit, bazës teorike dhe praktike të kësaj veprimtarie janë zhvilluar edhe metodat 
mësimore si pjesë e pandarë e punës edukative dhe arsimore.
Metodat mësimore kanë një rëndësi të shumëfi shtë didaktike-logjike, metodologjike 
dhe komunikologjike. Prej atyre varet qëndrimi i arsimtarit ndaj mësimit, aktivizimi 
i nxënësve në mësim, efektshmëria e proçesit të njohjes, niveli dhe efi kasiteti i 
përvetësimit të diturive, cilësia dhe qëndrueshmëria e tyre, komunikimi me nxënësit 
dhe vendosja e raporteve midis arsimtarit dhe nxënësit1.
Zgjedhja e metodave mësimore varet nga shumë faktorë, por në rradhë të parë 
atë e përcaktojnë: natyra dhe karakteri i përmbajtjes mësimore (teorike, praktike, 
humanitare, natyrore, eksperimentale, historike) nga vendi ku zhvillohet mësimi 
(klasë, kabinet, mësonjëtore, eksperimentale, mësonjëtore të specializuara, 
ndërmarrje), nga format e punës që përdoren në zhvillimin e mësimit (frontale, në 
grupe, individuale), nga mjetet që përdoren në proçesin mësimor (vizuele, auditive, 

1  Zylfi u , 1986 , 103.
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audiovizuele, teknike, ndihmëse) nga mosha e nxënësve, nga tipi i orës mësimore, 
nga pregatitja profesionale pedagogjike e arsimtarit etj2.

Qëllimet dhe detyrat e metodave bashkëkohore interaktive në arsimin tonë

Një ndër drejtimet themelore të ndryshimeve në arsimin e sotëm padyshim është 
aplikimi i metodave të reja interaktive në mësim. Mësimdhënësi para së gjithash 
duhet nxënësve t’ua përcjell diturinë më mirë se sa librat, çka është në dobi të 
nxënësve për të komunikuar në mënyrë të drejtë dhe thelbësore.
Qëllimi themelor i mësimit interaktiv është përcjellja e aktiviteteve nga mësuesi tek 
nxënësi, trajnimi i nxënësve për të bashkëpunuar në përpunimin e përmbajtjeve dhe 
vlerësimin e proçesit mësimor.
Aplikimi i mësimit interaktiv ndikon në ngritjen e nivelit të motivues në klasë, 
në zhvillimin e bashkëpunimit ndërmjet nxënësve dhe marrjen e përgjegjësis nga 
ana e nxënësve. Ata mundohen t`i përshtasin qëndrimet e tyre të bashkëveprojnë, 
të tolerojnë dhe të komunikojnë në mënyrë moderne duke shfrytëzuar burime të 
ndryshme diturie3.
Sipas kërkimeve të “Shoqatës Britanike” për kërkime audiovizuele mësimdhënia 
verbale dhe reproduktive ka nivelin më të ulët të efi kasitetit që d.m.th se vetëm me 
punë aktive të nxënësit mund të sigurojmë mësimin efi kas. Efi kasiteti i mësimdhënies 
tradicionale nuk mund të mohoet, por duhet pranuar që ka fushëveprim të kufi zuar.
Mësimi aktiv – për nga përmbajtja nënkupton shkollën e përqëndruar e drejtuar 
kah fëmĳ a i cili trajtohet si personalitet i tërësishëm (kompletuar) e jo vetëm si 
nxënës. Karakteristikat themelore në mësimit aktiv janë: nuk duhet të egzistoj plan 
dhe program i kompletuar para kohe, port ë ketë më shumë lloje të planeve dhe 
programeve orientuese, ose të ketë një pjesë të domosdoshme të programit (standartit 
arsimor) dhe pjesa e cila është fl eksibile dhe ndryshon varësisht nga kushtet konkrete 
të mësimdhënies.
Duke u nisur nga interesimi i fëmĳ ës dhe mësimi lidhet pikërisht me atë interesim; 
çdo mësim lidhet me diturinë paraprake dhe me përvojën e jetës së fëmĳ ës; motivimi 
për mësim është personal (i brendshëm).
Në mësimin aktiv egzistojnë disa metoda dominante si: metoda praktike, e punës, 
aktivitete manuale, ekspresive vizatimore, diktuese, për uhtrime laboratorike, 
aktivitete sociale, punë në teren.
Qëllimi i mësimit aktiv është zhvillimi i personalitetit dhe individualitetit të çdo 
fëmĳ e e jo vetëm përvetësimi i prgramit shkollor. Vlerësohet se sa fëmĳ a është i 
kënaqur nga aktivitetet e ndërrmarra, përparimi i fëmĳ ës në krahasim me gjendjen 
fi llestare të njohurive, motivimi dhe interesimi për punë dhe aktivitete, zhvillimi i 
personalitetit4

Aplikimi i metodave interaktive në procesin mësimor

Aplikimi i mësimit interaktiv në grupe të vogla kryesisht mund të organizohet në 
dy mënyra:
Mënyra e parë është kur të gjithë grupet punojnë në një përmbajtje mësimore ose 
zgjidhin një detyrë, realizojnë një eksperiment apo një detyrë laboratorike, një 

2  Murati, 2002, 332.
3  Popovic, 2007, 55.
4  Popovic, 2007, 56.
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vëzhgim. Kurse mënyra e dytë është kur secili grup punon në detyra të ndryshme. 
Si zakonishtë grupet janë si tërësi, mikroklasë, por jo mikroklasë e rastësishme. Këto 
grupe janë si tërësi të veçanta të klasës, të organizuara mes veti me detyra të caktuara 
nga mësuesi. Secili grup ka detyrat dhe planin e tĳ  mësimor që do të duhet ta realizoj 
gjatë orës mësimore.
Me formën e punës në grupe nënkuptojmë ndarjen e nxënësve në grupe për 
realizimin e mësimit efektiv dhe kualitativ. Forma e punës në grupe gjatë mësimit 
është një lidhje formash ndërmjet formës frontale dhe individuale e cila paraqet urë 
lidhëse të individëve dhe masës.
Grupet funksionojnë në formë të organizuar interaktive dhe të drejtuar nga mësuesi 
dhe prej funksionit të secilit grup mvaret suksesi dhe organizimi i punës. Që të jemi 
efi kasë duhet të furnizohemi me mjete pune. Metodologjĳ a dhe dinamika e punës 
përcaktohet nga disa faktorë: nga pozita e nxënësit në grup, në grup nxënësi gjendet 
në komunikim dhe interaksion të përhershëm, ndërton qëllime, përjeton ndryshime 
dhe mundohet që të ndihmon dhe ti ndihmojnë, ndërsa duke krĳ uar rrjetin grupor 
nxënësi socializohet5

Po ashtu kemi edhe faktorë tjerë ku veprimi i nxënësve në grup mund të jetë 
konstruktiv dhe destruktiv e gjithë kjo mvaret nga dinamika dhe efi kasiteti i 
punës së grupit në realizimin e detyrave mësimore. Sipas këtyre të dhënave ne do 
të paraqesim vendosjen e drejtë të nxënësve në grupe të vogla pune, me qëllim të 
krĳ imit të mundësive për komunikim dhe interaksion të mirfi lltë. Këto fi gura të 
punës praktike në grupe fl asin se si është më e preferueshme vendosja e grupeve 
punuese dy kahëshe dhe në drejtime tjera.6

Kur mësimdhënia është efektive ?

Mësimdhënia efektive ndodh kur nxënësit janë të qartë se çfarë do të mësojnë,çfarë 
nevojitet të bëjnë, dhe çfare kriteresh do të gjykohen kur nxënia është e suksesshme. 
Bëhen lidhje me nxënien apo në grupet e ndërhyrjes,duke ndihmuar nxënësit 
të transferojnë njohuritë dhe kuptimet e tyre ne kontekste të ndryshme. Nisësit e 
mësimeve dhe aktivitetet prezantuese që krĳ ojnë lidhje me njohuritë dhe kuptimet 
e mëparshme janë aktive, të pëlqyeshme nga nxënësit dhe si të tilla mundësojnë 
sukses. “Mësimdhënia është efi kase kur krĳ ohen shance të shpeshta për biseda 
të qëllimshme për nxënien përmes bisedës me shokun e bankës, ose detyra të 
strukturuara në grupe të vogla me nxënësit e tjerë të klasës7. 
Gjithashtu nxënësit inkurajohen të bëjnë pyetje për të qartësuar të kuptuarit. 
Gjithashtu ky efektivitet arrihet kur mësuesi modelon proçesin e nxënies duke u 
shpjeguar nxënësve se çfarë duhet të bëjnë vetë, të refl ektojnë për përmbajtjen 
mësimore apo detyrën e dhënë dhe te bejne pyetje ne klase. Disa nga vizualet më 
të rëndësishme janë lojrat që përfshĳ në fotografi të dhe vizatimet, sepse ata mund të 
nxisin në mënyrë efektive llojshmërinë e të mësuarit te të rriturit, si dhe te fëmĳ ët, 
në shkollën e mesme dhe në fi llore gjithashtu. Përdorimi i lojrave, fotografi ve dhe 
vizatimeve është bërë një domosdoshmëri kohët e fundit sepse të mësuarit pa aparate 
vizuale është një punë mjaft  e vështirë. Duke përdorur mjetet ndihmësë vizuale që 
përfshĳ në fotografi të, lojrat dhe vizatimet bëhet më e lehtë shpjegimi dhe mund të 
përdoren nga çdo mësues i ciklit te ulet, pa ndonjë problem. 

5  Novaçevska, 2007, 17.
6  Zylfi u, 1986,  55.
7  Musai, 2003, 76.
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Teknologjitë mësimore
Ky standard i përdorimit të teknologjive mësimore gjatë mësimdhënies, synon që 
mësuesi i shkollës 9-vjeçare të jetë i aft ë të :
• Njohë dhe zbatojë teknologjitë e reja të mësimdhënies
• Aft ësohet në përdorimin e tyre në klasë
Problemet që mund të trajtohen
• Zgjedhja e materialeve mësimore për nje mësimdhënie te suksesshme
• Përshtatje e materialeve autentike për mësimdhënie
• Puna për organizimin e projekteve gjuhësore dhe të posterave
• Ndërtimi dhe përshtaja e materialeve mësimore
• Përdorimi i kompjuterit në mësimdhënie
• Përdorimi i internetit për materiale autentike, për kualifi kim dhe për mësim gjuhe.
• “Zgjedhja dhe përshtaja e materialeve mësimore sipas  kategorive kryesore të 

temave të përfshira në kurrikul8

Diskutime

Arsimi, që është boshti kurrizor i një vendi dhe fytyra e një kombi, duhet të 
mbështetet më shumë nga institucionet shtetërore.Mësimdhënësit sot përballen me 
shumë pengesa, nuk u është e lehtë për të sjellë ndryshime, sepse shkollat nuk janë 
të pajisura me mjete konkretizimi dhe mungojnë teknologjitë e reja bashkëkohore.
Për pasojë shkollat nuk janë tërheqëse, për aq sa duhet të jenë.Nxënësit janë të 
demotivuar dhe mund të ndodhë të kenë edhe sjellje që nuk çojnë në kahen e duhur. 
Energjitë pozitive dhe shkathtësitë, në fusha të ndryshme, nxënësit nuk kanë ku t’i 
demonstrojnë, prandaj ka raste kur gjithë ajo energji e shkathtësi e nxënësve tanë, 
orientohet në kahen e gabuar. Shoqëria duhet ta ketë të qartë se pa ndryshimet 
përmbajtjesore në arsim, krahas ndryshimeve globale në botë, kurrë nuk do të arrĳ ë 
të zhvillohet si shoqëri dhe as të integrohet në shoqëritë e zhvilluara.Ndryshimet 
që po ndodhin sot në sfera të ndryshme të jetës, diktojnë domosdoshmërinë për 
ndryshime cilësore edhe në arsim. Përshpejtimin e këtĳ  synimi duhet ta kenë prioritet 
institucionet e shtetit, duke përkrahur e mbështetur mësimdhënësit në ngritjen e 
kapaciteteve të tyre në zhvillimin e shkathtësive për përdorimin e teknologjive të 
reja në funksion të mësimdhënies e nxënies moderne. 
Në përputhje edhe me praktiken pedagogjike qe zhvilluam, ze vend per diskutim 
fakti i menyres se organizimit te procesit mesimor ne shkollat tona ku vihet re 
perdorimi i metodave tradicionale gje e cila ndikon drejtpërsëdrejti ne gjendjen 
psikologjike të nxënësve duke mos i bërë ata te ndjehen mjaft ueshem të motivuar 
apo në një nivel të lartë aktivizimi gjatë proçesit mësimor.
Duhet te kuptojme faktin se pavaresisht se mesuesit insistojne ne metoden 
tradicionale, kjo gje ne fakt nuk eshte efektive sepse brezat e rinj jane me prane 
teknologjise, mjeteve te civilizuara te komunikimit duke i bere ata ta prekim me 
lehte informacionin dhe ne nje forme sa me efektive.
• Aft ësitë e të nxënit dhe ato inovative nepermjet perdorimit te teknologjisë

Krijimtarinë dhe inovacionin Të menduarin kritik dhe 
problem-zgjidhës 

Komunikimin dhe 
bashkëpunimin 

Mësuesit duhet të planifi kojnë dhe projektojnë mjedise efektive të mesuarit dhe 
8  Wilemann, 2008, 74.
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përvoja të mbështetura nga teknologjia. 
• Të zhvillojnë mundësi të përshtatshme të të mësuarit që aplikojnë strategji 

teknologjike mësimore për të mbështetur nevojat e ndryshme të nxënësve. 
• Të zbatohen hulumtimet e fundit në mësimdhënie me anën e teknologjisë kur 

planifi kohen mjediset dhe përvojat e mësimit.
• Të identifi kohen dhe gjenden burimet e teknologjisë dhe të vlerësohen ato për 

saktësi dhe përshtatshmëri. 
• Të planifi kohen strategji për të manaxhuar të mësuarin te nxënësi në një mjedis 

teknologjik të zhvilluar. 
• 
• Mësuesit përdorin teknologjinë për të rritur produktivitetin dhe praktikën e tyre 

profesionale. 
• Përdorimi i burimeve teknologjike për t’i angazhuar në zhvillimin e vazhdueshëm 

profesional dhe të mësuarit afatgjatë. 
• Vazhdimisht të vlerësojnë dhe të refl ektojnë mbi praktikat profesionale të marrin 

vendime të informuara lidhur me përdorimin e teknologjisë në mbështetje të të 
mësuarit të nxënësve. 

• Aplikimi i teknologjisë për të rritur produktivitetin.
• Përdorimi i teknologjisë për të komunikuar dhe bashkëpunuar me mësuesit e 

tjerë, prindërit e studentëve dhe komunitetin e gjerë për të rritur të mësuarin te 
nxënësi. 

Konkluzione

Pas realizimit të këtĳ  punimi, arrĳ më edhe në disa përfundime tepër të rëndësishme 
që kanë të bëjnë pikërisht me përdorimin e teknikave te ndryshme ne mesimdhenie 
duke perfshire edhe ketu perdorimin e mjeteve vizuale dhe mjeteve teknologjike.
Kemi lloje të ndryshme mjetesh vizuale që mund të përdoren gjatë procesit mesimor. 
Pra perdorimi I mjeteve te ndryshme vizuale con drejt nje mesimdhenie te sukseshme.
. Përdorimi i lojrave, fotografi ve dhe vizatimeve është bërë një domosdoshmëri kohët 
e fundit sepse të mësuarit pa aparate vizuale është një punë mjaft  e vështirë. 
Duke përdorur mjetet ndihmësë vizuale që përfshĳ në fotografi të, lojrat dhe 
vizatimet bëhet më e lehtë shpjegimi dhe mund të përdoren nga çdo mësues, pa 
ndonjë problem. Të gjithë mësuesit duhet të familjarizohen me këto metoda. Lojrat 
do ti ndihmojnë ata dhe nxënësit e tyre për ta bërë procesin e mësimit më efi kas. 
Gazetat, videot, lojrat e ndryshme përmbajnë një shumëllojshmëri të gjerë të llojeve 
të stileve të tekstit të gjuhës që nuk gjenden shpesh në tekstet shkollore. Ato mund 
të përdoren Zhvillimet e vrullshme në shoqërinë e sotme dhe rritja e ritmeve të 
shpërndarjes së informacionit, kanë bërë që mësimdhënia të ndryshojë në krahasim 
me dhjetëvjeçarë më parë. Roli i mësimdhënësit si burim kryesor i informacionit në 
klasë ka ndryshuar në organizues të mësimit, i cili e udhëheq nxënësin ose studentin 
për ta kërkuar informacionin në mënyrë të pavarur.Veçori dalluese e arsimit në të 
gjitha nivelet në vitet e fundit është përfshirja e teknologjisë në procesin mësimor. 
Përdorimi i teknologjive të reja përbën një nga ndryshimet më dramatike në arsim. si 
materiale shtesë dhe shembuj. 
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Rekomandime

Jam munduar të jap kontributin tim modest duke realizuar një punim të thjeshtë, i cili 
ka në bazë menyren e organizimit te procesit mesimor. Ajo që është e rëndësishme 
dhe që duhet theksuar lidhet me mënyrën se si duhet të arrihet dhe të zhvillohet 
mësimdhënia dhe në këtë rast i referohemi sidomos mënyrës së krĳ imit të klimës 
gjatë procesit mësimor
Me anë të këtĳ  punimi dhe studimi rekomandojmë :
- Vënien në funksion të teknikave të ndryshme mësimore, gjë e cila con në rezultate 

më të larta akademike
- Përdorimin e internetit gjatë orëve të ndryshme për të rritur nivelin e pjesëmarrjes 

së nxënësve gjatë mësimit
- Organizimin e punës në grupe me qëllim që procesi mësimor të jetë më interesant
- Organizimin e aktiviteteve të ndryshme ku cdo nxënës të japë kontributin e tĳ  

personal
- Organizimin e lojërave të ndryshme në mënyrë që të vihet në funksion edhe 

imagjinata e nxënësve.
Mësimdhënësit do të duhej të ndryshojnë edhe format e vlerësimit e të 
vetvlerësimit, ky proces është një episod me rëndësi, është pjesë e të menduarit 
dhe e të kuptuarit, është biografi  apo autobiografi  e progresit në të mësuar 
në shekullin e informacionit. Ngritja e kapaciteteve të mësimdhënësve 
është instrumenti më efi kas për menaxhim, mësimdhënie e nxënie cilësore. 
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Pozita e mesuesit dh e e nxenesit ne procesin e mesimdhenies

Helga Kuta
Shkolla e mesme e pergjithshme “Sami Frasheri”

Shkolla ne pergjithesi dhe procesi i te nxenit ne vecanti kane pesuar ndryshime te 
medha ne krahasim me te kaluaren. Ky ndryshim ka ardhur nga dy faktore kryesore:
1.Nga perparimi i madh qe kane arritur studimet shkencore ne fushen e didaktikes 
te cilat kane sjelle nje revolucion ne fushen e te nxenit.
2.Nga perparimi i madh i elektroteknikes dhe perdorimi gjeresisht i saj ne procesin 
e mesimdhenies.
Roli i mesuesit si epiqendra e gjithe procesit te mesimdhenies, si burim i informacionit 
shkencor qe derdhet para nxenesve i perket se kaluares. Metodat e reja sot ne oren 
e mesimit vendosin ne epiqender mesuesin dhe nxenesin. Roli kryesor i mesuesit 
perqendrohet tek organizimi i ores se mesimit ne menyre te atille qe te siguroje nje 
pjesemarrje aktive te nxenesve  ne thithjen e informacionit shkencor, rruge e cila i con 
nxenesit drejt punes se pavarur. Pra nxenesi pais me informacion shkencor veten e 
tĳ  apo vetmesohet. Jane te shumta metodat e reja qe ndihmojne ne realizimin e oreve  
te tilla. Perdorimi i elektroteknikes gjate procesit mesimor si magnetofonit, power  
pointit, ilustracionit, fi lmit ,etj nga mesuesi i cili orienton nxenesin drejt materialit te 
postuar para tyre krĳ on situata aktive qe siguron pjesemarrjen frontale te nxenesve  
te cilet ne menyre individuale apo ne grupe  japin mendime, arsyetojne, analizojne, 
gjykojne, diskutojne qe bashkarisht, nxjerrin konkluzione duke u bere vet ato edhe 
objekt e subjekt i pervetesimit te dĳ eve shkencore.
Ne ore te tilla informacioni shkencor nuk eshte me “monopol” i mesuesit por rezultat 
i nje bashkeveprimi, i nje pjesemarrjeje aktive, thelbi i se ciles eshte brainstorming 
(vershimi dhe  shkembimi i ideve). Oret e organizuara mbi bazen e brainstormingut 
ushqejne e forcojne lirine e mendimit , nxisin iniciativen, krĳ ojne tek nxenesi 
vetbesimin dhe qendrueshmerine  e ideve dhe ndihmojne mesuesin per njohjen e 
gjithanshme psikologjike te nxenesve, reagimet e tyre ndaj situatave mesimore qe 
postohen ne klase.
Brainstorming-  mundesi per pjesemarrje ne debate.
Duke u nisur nga eksperienca  ime dhe vezhgimet qe kam realizuar nga koleget kam 
arritur ne keto perfundime me karakter kryesisht metodik. Ecuria per te ndertuar 
brainstorming ne nje ore mesimi kalon ne disa faza si :
1.Percaktimi i temes,i kerkesave apo postori qe orienton vezhgimin e pavarur te 
nxenesit, organizimi i diskutimit ku shpalosen e ballafaqohen idete dhe nxjerrja e 
rezultatit perfundimtar.
2.Tema. Mesuesi duhet te percaktoje  ne menyre te sakte temen e cila do ti pegjigjet 
materialit te ores se mesimit sipas vecorive qe ka lenda p.sh:do te vezhgoni ne mikoskop 
“Prerjen e gjethes”(biologji), dy hartat krahasuese para e gjate Luft es dyte Boterore 
(histori), ”Percjellshmeria e nxehtesise ne metale”(fi zike), ”Degjoni ne magnetofon 
dialogun  dhe zbuloni gabimet (gjuhe te huaj), ”Vecorite e relievit”(gjeografi ) etj.
3.Kerkesat apo postori. Mesuesi poston perpara klases kerkesat te cilat orientojne 
vezhgimin e nxenesve dhe udhezon qe cdo nxenes te mbaje shenime ne menyre 
individuale duke iu pergjigjur pyetjeve  ne baze te vezhgimit te pavarur individualisht. 
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Nese klasa eshte ndare ne grupe vezhgimi behet bashkarisht me shenimet, pasi te 
gjithe anetaret e grupit kane dhene mendimet e tyre qe i harton kryetari i grupit.
Diskutimi perban thelbin e brainstormingut. Sipas shenimeve cdo nxenes apo grup 
i pergjigjet kerkesave te pyetesorit. Mesuesi duhet te kete kujdes qe te kerkoje per 
te dhene mendim edhe nxenesit fl egmatik dhe te heshtur ose me perparim te dobet 
sepse zakonisht situata zoterohet nga nxenesit me perparim te mire dhe debatet 
perqendrohet ne disa elemente duke krĳ uar pasivitetin e pjeses derrmuese te klases. 
Mesuesi duhet te inkurajoje e te nxise nxenesit ne menyre qe diskutimi te perfshĳ e 
ne menyre frontale nxenesit. Paraqitet situate e vecante kur nxenesit sjellin mendime 
kontradiktore. Ato jane mendime vetjake dhe si te tilla duhen vleresuar e respektuar. 
Asnjehere mesuesi nuk duhet te lejoje perbuzje apo ofendime por te kembengule ne 
sjelljen sa me shume te argumenteve per te mbrojtur te verteten duke zhvilluar nje 
diskutim te qete, harmonik ku te mbizoteroje analiza, gjykimi i mbeshtetur ne faktet 
dhe rezultatet qe ka arritur shkenca sot. 
Nxjerrja e perfundimit:Mbasi jane shkembyer idete sipas individeve apo grupeve 
mesuesi ben bilancin e punes:Cfare mesuam nga vezhgimet, ben plotesimin e ndonje 
njohurie njekohesisht dhe vleresimin e punes. Terheq vemendjen tek ndonje detaj qe 
nxenesve vezhgues u ka shpetuar. Theksojme se elementet qe sigurojne nje rezultat 
pozitiv te ores jane percaktimi i sakte i temes,ndertimi i pyetesorit dhe i mjeteve 
qe sigurojne vezhgimin. Organizimi i oreve te tilla inkurarojne nxenesit, rrisin 
vetebesimin e kureshtjen e tyre si dhe sigurine ne vetevete. Ne kete teme kumtese u 
perpoqem per te dhene nje model por format e punes jane te larmishme megjithate 
kane nje tipar te perbashket:ne epiqender mbetet nxenesi dhe rritet pergjegjesia e tĳ   
dhe krĳ ohet bindja se vetemesimi eshte rruga qe do te ndjekin gjate gjithe jetes per te 
krĳ uar nje kulture te shendoshe e te plote.
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Mësimdhënia dhe mësuesi

Arta Davidhi

Mësuesi sot është një udheheqës dhe organizues i mësimit.Ai udhëheq nxënësin për 
të kërkuar në mënyrë të pavarur informacionin dhe  me ndihmën e tĳ  të zgjidh cdo 
problem sado i ndërlikuar që të jetë.
Mësimdhënia ndërvepruese  nënkupton bashkëpunimin  dhe  ndërveprimin  
mësimdhënës–nxënës, nxënës-nxënës ku secili ndërvepron dhe ka detyrat dhe 
përgjegjësitë e veta.Nxënësi është pikënisje në planifi kimin e punës mësimore.
Ndyshe nga mësimdhënia tradicionale ku mësuesi ishte në qendër të procesit mësimor 
,mësimdhënia me në qendër  nxënësin ka nxënësin në qendër më karakteristikat e tĳ  
vetjake.Karakteristikë e kësaj mësimdhënie është të nxënit ndërveprues.
Sot në qendër të mësimit është nxënësi.Mësuesi rregullon dhe përshtat interesat dhe 
nevojat e tĳ  në përputhje me synimet e mësimdhënies.Nga shkolla sot nuk kërkohet 
më riprodhimi apo zotërimi i informacionit.Ajo ka për mision te përgatitë gjeneratat 
e reja me shprehitë për ta kërkuar informacionin, për të operuar me të ne kushtet 
e mos njohjes , për ta analizuar atë në mënyrë kritike dhe për të aft ësuar nxënësit 
që të jenë në gjendje të zgjidhin problemet.Nisma”3 lëndë në 6  orë”  duket se po e 
përmbush më së  miri këtë  mision. Nxënësit nga kjo nismë kanë përfi tuar  më shumë 
kohë për të nxënë.
 Duke u nisur nga natyra e nxënësve ,asnjë nxënës nuk është i njëjtë me tjetrin për 
nga ana trupore, mendore,përvoja,rrethi shoqëror,interest ,nevojat,ndjenjat,prirjet,pr
andaj është e nevojshme që secili nxënës të mësojë sipas mënyrës së vet.Këto dallime 
të nxënësve përcaktojnë format e punës ,metodat dhe teknikat mësimore,stilet e të 
nxënit, mjetet etj. 
Në mësimdhënien bashkëkohore përdoren strategji të ndryshme,por këto strategji 
duhet të përzgjidhen dhe t’u përshtaten nevojave e dallimeve midis nxënësve. Sot 
në shkollat tona gjithmonë e më shumë po përdoret mësimdhënia e integruar e cila 
nënkupton zhvillimin e procesit mësimor dhe përvetësimin e njohurive nga jeta e 
përditshme e nxënësve ,përvoja e tyre si dhe të ndërlidhura në lëndë të ndryshme 
.Ndërlidhen lëndë  si:gjuha,matematika, biologjia, arti , lëndë natyrore e shoqërore.
Kështu nxënësit formojnë njohuri më të qëndrueshme.
Nxënësi mban mend më mirë kur njohuritë që mer në shkollë i përditëson me situata 
problemore nga jeta e përditshme.
 Shkolla sot synon aft ësimin e nxënësve për jetën dhe zhvillimin e te menduarit 
kritik, i cili përfshin thithjen e ideve dhe shqyrtimin e ndikimit te tyre, barazpeshimin 
perballë pikpamjeve të kundërta.Mendimi kritik është një process i ndërlikuar 
i përfshirjes se ideve dhe burimeve në menyrë krĳ uese i rikonceptualizmit dhe 
ristrukturimit te koncepteve dhe informacionit.
Ai është nje proces njohës,veprues dhe ndërveprues i cili ndodh njëkohësisht në mjaft  
nivele te të menduarit.Arsimimi, te nxënët dhe mësimdhënja ndodhin në mjedise 
të ndryshme dhe pjesa dërrmuese e shoqerive e kanë të qartë se arsimimi është 
shumë i rëndësishëm prandaj nuk mund ti lihet rastesisë.Mësuesit përgatiten dhe 
punësohen nga shoqëria për të ndihmuar në realizimin e qëllimeve dhe objektivave 
të programit. Mësuesi është një punonjës i punësuar nga shoqëria për ta bërë më të 
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lehtë përgatitjen shoqërore vetjake dhe intelektuale te atyre antarëve të shoqërisë të 
cilët ndjekin shkollën.Shoqëria kërkon që mësuesit e sai te kenë arsim universitar dhe 
një përgatitje të vacantë si mësimdhënës.Kjo rritje në nivelin arsimor të mësuesve 
bazohet në faktin se,nqs mësuesi duhet që ta lehtësojë formimin shoqëror,vetjak dhe 
intelektual të nxënësve të tĳ ,kuptohet që ai duhet të jetë shumë i përkushtuar dhe të 
studiojë qasjet e reja në fushën e arsimit.

Mësuesi si zgjidhës problemesh

Problemet asnjëherë nuk janë thjesht për të na zënë rrugën. Natyra e problemit 
është e tillë që i ngjan një gjendje të pa përfunduar që kërkon një zgjidhje.Zgjidhja e 
problemeve ka të bëj me marrjen e një sërë vendimesh të cilat do t’i japin zgjidhje një 
numri situatash problematike.

Problemet e mësimdhenies

Puna e mësuesit nuk qëndron aq shumë në dhënien e njohurive, sesa në ndihmën dhe 
drejtimin e nxënësve. Mësuesit duhet t’i ndihmojnë nxënësit e tyre që ata të zbulojnë 
vetë idetë dhe konceptet që fshihen pas faqeve që lexojnë. Jo shumë mësues mund 
ta bëjnë këtë. Janë shumë ata që mund të japin mësim, por janë pak ata që mund të 
quhen mësues të mirë. Mësuesit efi cientë janë ata që lexojnë, që janë në kontakt të 
vazhdueshëm me të rejat në disiplinën e tyre dhe në fushën e mësimdhënies dhe që 
njohuritë e marra dinë t’i zbatojnë në klasë. Kjo nuk është e lehtë. Ky proces kalon 
përmes sfi dave të vazhdueshme, të cilat, kur kalohen, prodhojnë mësimnxënien e 
dëshirueshme. Në këtë kuptim efektiviteti i orës së mësimit s’njeh kufi j. Ai, siç ka 
lidhje më përvojën shoqërore, sfondin akademik, nivelin e zhvillimit, dëshirën për 
përparim, po aq ka lidhje dhe kushtëzohet nga “premisa fi llestare”. Sipas mendimit 
tim, kjo premisë ka dy komponentë që shpeshherë infl uencojnë njëri-tjetrin: (1) 
dëshirën për profesionin e mësuesit; (2) zhvillimin dhe përsosjen e mjeshtërisë. 
Mësuesit e ardhshëm ose të rinj përgjithësisht karakterizohen nga dëshira për 
profesionin. Duke qenë në fi llimet e punës së tyre në shkollë ose fushën akademike, 
ata janë të interesuar të mësojnë sa më shpejt sekretet e një mësimdhënie afektive.
Ata hasin në katër  lloj problemesh:
1-Problemet e metodave të mësimdhënies, në përgjithsi kanë të bëjnë me zgjidhjen 
dhe organizimin e veprimtarive për të arritur një synim.Mësuesit kanë prirje të 
zgjedhin dhe të organizojnë veprimtari si ajo e pyetjeve për të arritur synime dhe 
qëllime të caktuara gjatë kohës së mësimdhënies.Megjithse synimi i mësuesit për 
zhvillimin e të kuptuarit është i qartë, ky nuk është problem i vetëm që ka ai.Synime 
te tjera,ende të papërmbushura e bëjnë gjendjen edhe me të ndërlikuar.
2-Problemet e motivimit,kanë të bejne me perfshirjen e nxenseve ne procesin e 
te nxenit.Nxitja e interest per ceshtje te caktuara tek adoleshentet nuk eshte gje e 
lehte,por mesuesi do ta realizoj ate duke bere pyetje qe nxitin te menduarit e nxenseve 
dhe duke I bere ata pjesetare aktiv te mesimit.
3-Problemet e menaxhimit.Nje lloj I trete problemesh behet I qarte, kur ne klase 
ke zhurme dhe mesuesja afrohet tek dy nxenes qe po peshperisin.Problemet e 
menaxhimit  kane te bejne me krĳ imin dhe ruajtjen e nje klime qe con ne nxenie te 
efektshme.Mesimdhenia e planifi kuar mire dhe motivimi mund ti pakesoj problemet 
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e drejtimit e te disiplines,por te nxenet mund te nderpritet per shkak te mungeses 
se pjesemarrjes se pergjegjshme ose te respektit.Praktika te mira te menaxhimit te 
klases lidhen me parandalimin e sjelljeve jo te mira,format pozitive te nderhyrjes dhe 
pasojat jo denuese perpara se te kalohet ne denim.     
4-Problemet e vleresimit,kane te bejne me vleresimin e sakte te te nxenit.
vleresimi nepermjet provimeve apo testimeve eshte vetem nje nga format e tĳ ,por 
vleresimi permban edhe forma te tjera,qe perfshĳ ne vleresimin e detyrave te 
shtepise,mbledhjen e reagimeve dhe informacionit gjate  mesimit dhe venien e 
notave ne provime,tema,projekte dhe punime te tjera.Vleresimi eshte sot nje teme 
shume dinamike ne fushen e arsimit dhe per kete qellim jane hartuar strategji dhe 
janeperpunuar metodologji te ndryshme,per te arritur saktesi sa me te madhe ne 
gjykimet dhe vleren e tyre.
         Eshte e rendesishme  qe mesuesi te kuptoje se,ne jeten e vertete te klases,dallimet 
midis problemeve te metodave te mesimdhenies,menaxhimit,motivimit dhe 
vleresimit,pothuaj asnjehere nuk jane te ndara qarte dhe  prere.Ne mesimdhenien e 
vertete,keto lloj problemesh do te dalin me shpesh si theksime ose si perparesi,sesa 
si ndarje kategorike.

Cili eshte mesues i  suksesshem?

Mësimdhënie e mirë,mësues i suksesshëm.
Marrja e nje diplome universitare,ne asnjë  mënyrë nuk jep garanci se mësuesi do të 
jetë i aft ë,i suksesshëm.Po cfarë kuptojmë me mësues të aft ë?
C’eshte mesuesi i mire? A janë dy ide te njejta?
Mesimedhenia e mire eshte veshtire te percaktohet,sepse termi I mire ka me shume 
ngjyrimin emocional.Ajo qe mund te duket mesimedhenie e mire per njerin,per nje 
tjeter mund te jete e keqe,sepse secili vlereson perfundime apo metoda te ndryshme.
Nje mesues mund ta drejtoje klasen ne menyre shume te organizuar dhe me etapa 
te qarta,duke e vene theksin tek permbajtja intelektuale e lendeve mesimore.
Mesimdhenien e ‘mire’ e kemi te veshtire ta percaktojme,ndersa mesimdhenia 
e’suksesshme’ mund te vertetohet.Mesues I suksesshem quhet ai qe eshte ne gjendje 
te realizoj qellimet dhe objektivat e programit.
Mesuesit e suksesshem jane ata te cilet mund te vertetoj aft esin e tyre per te realizuar 
rezultatet e planifi kuar.Studimet tregojn se mesuesit e suksesshem jane te drejt, 
demokrat, te pergjegjshem, te kuptueshem, te dashur, nxites, original, terheqes, te 
ekuilibruar, te matur, dhe me besim ne vetvete.
Percaktimi i karakteristikave psikologjike:
Nder karakteristikat kryesore psikologjike te mesuesit te 
suksesshem jane; personaliteti,qendrimet, pervoja dhe rezultatet .
Personaliteti.Studimet kane treguar se sjelljet e mesuesit ne klase ndikojne 
drejtpersedrejti ne shendetin mendor te nxenesve e,per pasoje,edhe ne rezultatet e 
te te nxenit. 
Qendrimet.Testimet e ndryshme ne matjen e qendrimeve te pergjithshme apo edhe 
ato te vecanta ende nuk kaea arritur te parashikojne se,ata mesues qe kane qendrime 
positive jane edhe te suksesshem ne klase.Pra, nuk ekziston ndonje bashkelidhje 
positive midis qendrimeve te mesuesit dhe rezultateve ne klase.
Pervoja.Te gjithee dime se pervoja eshte nje parakusht per te qene I suksesshem ne 
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cdo lloj veprimtarie.Keshtu nje mesues me pervoje  vepron me mire ne klase,se nje 
mesues pa pervojene duhur.Pervoja behet me e pasur sa me shume rriten vitet e 
punes.
Rezultatet. Edhe rezultatet ne te nxenet e nxenesve nukjane  tregues I sigurte per 
ta emertuar nje mesues te suksesshem.Te gjitha karakteristikat e mesiperme,kur 
meshirohen tek nje mesues I vetem,mundesojne vleresimin qe ate ta quajme te 
suksesshem.

Pese karakteristika kryesore qe ndikojne ne mesimdhenien produktive

1-Qartesia ne mesimdhenie
Kjo karakteristike ka te beje me qartesine e paraqitjes se mesimit ne klase,e treguar 
permes karakteristikave te meposhtme te mesuesit te suksesshem.
-Ata I paraqesin dhe I bejne ceshtjet mesimore te kuptueshme.
-Pershkruajne dhe u shpjegojne qarte konceptet nxenesve dhe jane ne gjendje te 
ndjekin nje linje logjike,te rregullt hap pas hapi.
-Te folurit e tyre eshte e qarte,I pranueshem per nxenesit dhe I cliruar nga fj alet e 
panvojshme etepakuptimta.
Sjelljet e mesuesit varen ne menyre te konsiderueshme nga qartesia.
Qartesia eshte nje sjellje komplekse e mesuesit dhe eshte e lidhur me te ashtuquajturat 
sjellje cognitive,si organizimi I permbajtjes,familjarizimi me permbajtjen dhe menyrat 
e mesimdhenies
2-Llojshmeria ne mesimdhenie
Nje nga menyrat me te efektshme te krĳ imit te llojshmerise ne mesimedhenie eshte 
te pyeturit . Ne mesim mund te behen pyetje te shumta dhe kur ato integrohen 
natyrshem,krĳ ojne nje variacion te kendshem dhe te kuptimshem.Nje tjeter aspect 
I llojshmerise ndoshta dhe me I rendesishmi, eshte perdorimi I materialeve per te 
nxenet,pajisjeve,vendosja e punimeve te nxenesve  ne mure apo raft e,perdorimi I 
mire dhe  me kujdes I hapesires se kleses 
3-Orientimi ne detyre
Orientimi ne detyre eshte nje element tjeter kryesore qe ka te beje shume me kohen 
qe I kushtojne mesuesit detyres per mesimdhenien e temes apo te ceshtjeve te reja 
te mesimit.Sa me shume kohe ti kushtohet detyres per mesimdhenien e nje teme te 
caktuar,aq me shume mundesi do te kene nxenesit per te nxene.Te gjithe mesuesit 
duhet ti pergatisin nxenesit per te nxene,per me teper,ne nje menyre te tille ,qe ky 
process tu jape kenaqesi.
4-Perfshirja ne procesin e te nxenit
Perfshirja e nxenesit ne procesin e te nxenit eshte nje sjellje kryesore qe ka te beje 
me kohen qe I kushtohet te nxenit te mesimitKjo eshte e lidhur drejtperdrejte me 
rezultatin e nxenesit.Kjo eshte e lidhur edhe me orientimin ne detyre.Ne dallim nga 
koha qe mesuesi I kushton mesimdhenies,eshte edhe koha qe I duhet nxenesit per te 
nxene.Kjo quhet koha e perfshirjes active ne  te nxenet e materialit.
5-Shkalla e suksesit te nxenesve
Kjo ka te beje me shkallen e te kuptuarit te detyrave dhe saktesine neplotesimin e 
detyrave,ushtrimeve,testeve etj.Aspekt kryesor i lidhur me orientimin e nxenesit ne 
detyre eshte veshtiresia e materialit teri.Niveli i veshtiresise percaktohet nga shkalla 
e te kuptuarit sakte te ushtrimeve dhe detyraveKeto tri nivele jane;



455 

-Sukses I plote.Nxenesi kupton detyren dhe rralle,ben gabime qe vĳ ne nga pakujdesia.
-Sukses I pjesshem.Nxenesi kupton,ne menyra te pjeseshme,porben disa gabime te 
renda.
-Sukses i ulet.Nxenesi nuk e kupton fare detyren.

Disa karakteristika ndihmese te lidhura me mesimdhenien produktive

Per te plotesuar tablone e nje  mesuesi te suksesshem,eshte e nevojshme te pershtasim 
karakteristika te tjera qe ndihmojne ne zbatimin e karakteristikave kryesore ne klase 
nga mesuesit.Midis disa karakteristikave ndihmese,jane percaktuar pese si me te 
rendesishme:
1-Perdorimi i ideve te nxeneseve
Perdorimi I ideve dhe kontributeve eshte nje sjellje e cila permbledh marrjen ne 
konsiderate,modifi kimin,zbatimin,krahasimin dhe permbledhjen e pergjigjeve te 
nxenesve,ne funksion te qellimeve te mesimit dhe nxitjes se pjesemarrjes se nxenesve 
ne mesim.
2-Strukturimi
Komentet e mesuesit,te bera per qellimin e organizimit te permbajtjes qe do te 
mesohet,apo permbledhja e asaj qe eshte zhvilluar,quhet strukturim.
Strukturimi I perdorur perpara nje veprimtarie apo situate,isherben pergatitjes 
per te nxene dhe ploteson boshllekun qe ekziston midis asaj qe nxenesi eshte ne 
gjendje te beje vete pa ndihmen e mesuesit dhe asaj per kryerje e se ciles,kerkohet 
ndihma e mesuesit.Strukturimi I perdorur ne fund te  nje veprimtarie apo procesi 
pyetjesh,perforcon permbajtjen e mesuar dhe e vendos ate ne nje marrdhenie te 
pershtatshme me atoqe jane mesuar.
3-Arti i te pyeturit.Te pyeturit eshte nje tjeter sjellje ndihmese e mesuesit.Studimet 
i kane klasifi kuar pyetjet ne dy grupe,duke i dalluar si pyetje qe kane te bejne me 
permbajtjen dhe ato qe permbajne nje process.
-Pyetjet e permbajtjes.Mesuesit paraqesin pyetjet e permbajtjes , me qellim qe 
nxenesit te operojne me permbajtjen e mesuar.Pyetje te tilla jane te ndryshme;te 
drejtperdrejta,te nivelit te ulet,konvergjente,e mbyllur ,faktike
-Pyetjet process.Jo te gjitha pyetjet jane te lidhura me permbajtjen.Per te zgjidhur 
nje problem,per te nxitur kureshtjen,per te nxitur nxenesit te perfshihen ne nje 
veprimtari,te analizojne,sintetizojne apo te gjykojne, te gjitha jane qellime te 
mesimdhenies,qe duhet te refl ektohen  ne strategjite e te pyeturit te mesuesit.

“Bërja e pyetjeve dhe dhënia e përgjigjeve për to është qendra e të gjithë të nxënit 
dhe mësimdhënies.”
Bërja e pyetjeve të dobishme është një nga teknikat më të rëndësishme që një mësues 
mund të zhvillojë. Pyetjet mund t’i angazhojnë nxënësit në procesin e të kuptuarit 
dhe i ndihmojnë ata t’i dallojnë dhe t’i kuptojnë të vërtetat . Pyetjet gjithashtu i 
ndihmojnë nxënësit të refl ektojnë  në jetën e tyre dhe të mendojnë se si mund t’i 
zbatojnë njohuritë në të ardhmen. 
Ia vlen të punosh shumë për të krĳ uar me kujdes pyetje gjatë përgatitjes së mësimit 
që do të çojnë te të kuptuarit dhe te përfshirja e mendjeve dhe zemrave të nxënësve. 
Kur planifi kon pyetjet, një mësues së pari duhet të përcaktojë qëllimin për të cilin po 
e bën një pyetje të veçantë . Më pas mësuesi duhet të caktojë pyetjen plot mendim me 
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atë qëllim në mendje. Disa fj alë të zgjedhura me kujdes mund të bëjnë një ndryshim 
të madh në atë nëse një pyetje çon ose jo në rezultatin e dëshiruar.
Mësuesit duhet të luft ojnë për të përgatitur dhe për të bërë pyetje që shkaktojnë 
mendime të qarta. Në përgjithësi ata duhet t’i shmangin pyetjet që mund të marrin 
përgjigje me një “po” ose “jo” të thjeshtë ose ku përgjigjja është aq e dukshme saqë 
nxënësit nuk nxiten të mendojnë në mënyrë kritike. 

Fazat e zhvillimit te shprehive

Shprehite per mesimdhenien ne klase synojne te pajisin mesuesin me nje sere 
shprehish qe jane te domosdoshme per procesin e mesimdhenies.
Formimi i shprehive komplekse per mesimdhenie eshte nje proces me tri faza;
Faza e pare eshte njohëse. Studenti,mësuesi i ardhshem,duhet te dĳ e synimin e 
shprehise dhe si do te perfi toj prej saj.
Faza e dyte e pervtesimit te shprehive komplekse eshte praktika.Nje proverb anglez 
thote;’Praktika te ben mjeshter’.
Faza e trete e pervetesimit te shprehive komplekse perbejne njohurite per rezultatet 
e veprimit te kryer. Vetem praktika nuk mjaft one per tu bere mjeshter,nese personi 
qe kerkon ti rrenjos shprehite nuk e kontrollon kryerjen e tyre.Mesuesi me te 
vertete i suksesshem e di si mund te ekzekutohen sjelljet  vetjake, duke patur nje 
synim madhor ne mendje.Ky synim kerkon qe keto sjellje te vendosen nje nga 
nje,ne menyre qe te grumbullohen dhe te krĳ ojne nje efekt me te madh.Varesia dhe 
nderlidhja qe krĳ ohet midis ketyre sjelljeve ,duke i dhene seciles rendesine e duhur ne 
klase,eshte shume e rendesishme per nje mesues te suksesshem.Ai eshte kombinimi 
i permbajtjes,objektivave te te nxenit,materialeve te mesimdhenies dhe punes se vete 
nxenesit qe siguron marrjen e vendimeve per lidhjen me te pershtatshme te ketyre 
cilesive. 
1.1 Të nxënit me situata 
Të nxënit me situata është të nxënit që ndodh në të njëjtin kontekst në të cilin ai zbatohet.
Lave dhe Ëenger (1991) 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 fi zik. 
Të nxënit me situata i mundëson nxënësit të mësojnë nëpërmjet socializimit, 
vizualizimit dëgjimit, arsyetimit, refl ektimit dhe imitimit. Të nxënit fi llon 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.  
Të nxënit me situata përfshin pjesëmarrjen e nxënësve në detyra që janë të ngjashme 
me zbatimet në botën reale. Synimi i tĳ  është përmirësimi i të nxënit me anë të 
motivimit të nxënësve dhe krĳ imit të një konteksti të pasur të nxëni. Ai vë më shumë 
theksin tek konteksti dhe zbatimi i njohurive se sa te memorizimi i fakteve. 
Mësimdhënia vendoset në kontekste autentike që i ndihmon nxënësit të mësojnë nga 
përvoja reale dhe që transferohen lehtësisht. Nëse e vendosim nxënësin në një situatë 
të botës reale (kontekst autentik) ku të ndërveprojë me individë të tjerë, atëhere ai 
nxë (mëson). 
Ka raste kur mësuesit e shndërrojnë mjedisin e klasës në një mjedis ku nxënësit të 
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ndjehen si në “shtëpi”, gjë që i ndihmon ata të ndjehen të lirë dhe të mësojnë lirshëm. 
Është provuar që kjo metodë ka ndikim të ndjeshëm në aft ësitë e të nxënit. 
Përmes situatave të të nxënit, nxënësit janë në gjendje të zhvillojnë aft ësitë dhe t’i 
përdorin ato saktësisht. Nëpërmjet tyre nxënësit fi tojnë përvoja që i zbatojnë gjatë 
gjithë jetës.   
Në procesin e të nxënit me situata, mësuesi nuk shikohet si i vetmi ekspert në klasë. 
Roli i tĳ  shndërrohet nga “depozita” e dĳ eve në atë të lehtësuesit dhe udhëzuesit.
Të nxënit me situata përfshin përdorimin në shkallë të lartë të teknologjisë, pasi ajo 
krĳ on mundësitë e zëvendësimit të demonstrimeve praktike. 
Në situatat ku të nxënit me situata nuk mundësohet, mund të përdoren simulime.
1.2 Kompetenca dhe situata e të nxënit
Kurrikula e reformuar është kurrikul që ka si qëllim të zhvillojë kompetencat 
dhe është e strukturuar mbi bazën e tyre. Ndërsa kompetenca në vetvete është 
kombinimi i dĳ eve, shkathtësive dhe qëndrimeve të përshtatshme për një kontekst 
të caktuar të një situate të njohur ose të re, kompetencat kyç janë ato për të cilat kanë 
nevojë të gjithë individët për plotësimin dhe zhvillimin personal, për qytetari aktive, 
përfshirjen sociale dhe punësimin. 
Zhvillimi i kompetencës tek nxënësit arrihet kryesisht përmes ndërveprimit të tĳ  me 
mjedisin e të nxënit. Sa mirë, sa shpesh dhe sa shumë ai ndërvepron me mjedisin 
janë ata faktorë që përcaktojnë zbatimin e kompetencës prej tĳ . Dihet se kompetenca 
është e lidhur ngushtë dhe shoqërohet gjithmonë me situatën, familjen e situatave 
dhe kontekstin ku këto vendosen. E parë në këtë këndvështrim, çdo kompetence i 
korrespondon një situatë dhe një familje situatash ku ajo zhvillohet, ndërtohet dhe 
përsoset. Në trajtimin e situatës, një rol të veçantë luajnë njohuritë dhe përvoja që 
zotërojnë nxënësit. Zhvillimi i kompetencës gjatë trajtimit të situatës varet nga lloji 
dhe numri i burimeve, të cilët i gjen dhe i përdor nxënësi.  Një kompetencë është realisht 
e ndërtuar vetëm nëse nxënësi e trajton plotësisht situatën në atë mënyrë që pranohet 
edhe nga të tjerët. Kompetenca është rezultat i procesit të përkohshëm, dinamik, dialektik 
dhe ndërtues të trajtimit të situatës; ajo nuk është proces por produkt i situatës. 
Kompetenca nuk mund të parashikohet dhe nuk mund të përcaktohet “a priori”; ajo 
varet nga nxënësi ose grupi i nxënësve, nga njohuritë dhe përvoja e tyre, nga kuptimi 
i situatës, nga ajo që mendohet se mund të bëhet në këtë situatë, nga burimet që 
zotërohen në këtë situatë etj.
Njohuritë që ndërton nxënësi përmes veprimit në situata mund të vihen në zbatim 
vetëm kur nxënësi i ka të qarta situatat. Situatat janë thelbësore dhe të nevojshme për 
ndërtimin e njohurive nga nxënësi, por jo të mjaft ueshme. Kështu, në fi llim nxënësi 
koordinon veprimet e tĳ  në situatë, pra e trajton atë në mënyrë kompetente. Pastaj, pasi 
ka përfunduar në mënyrë të kënaqshme  trajtimin kompetent të situatës, nxënësi 
analizon veprimin e tĳ  duke qenë jashtë situatës. Ai shpreh me fj alë veprimet e tĳ , fl et 
për atë që ka realizuar, përshtat dhe riorienton veprimet e tĳ . Nga veprimi kompetent 
në situatë, nxënësi kalon në refl ektimin mbi veprimet duke qenë jashtë situatës. 
Nëpërmjet këtĳ  kthimi refl ektues mbi veprimet e tĳ , nxënësi mund të shprehë me fj alë, 
atë që ka realizuar efektivisht në situatë. Për pasojë, përmes këtĳ  shpjegimi, nxënësi 
koncepton trajtimin kompetent të situatës, e përjeton së brendshmi dhe e përvetëson 
atë. Ky trajtim kompetent i situatës, i shprehur me fj alë dhe përmes veprimeve, bëhet 
kompetencë e shpjeguar vetjake (reale). Kjo kompetencë e shpjeguar, më pas mund 
të përgjithësohet, për t’u përshtatur në situata të reja.
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1.3 Planifi kimi i situatës së të nxënit
Dilemat që kanë mësuesit në përcaktimin e situatave nuk lidhen vetëm me shkallën 
e qartësisë së përshkrimit të tyre, por dhe sa të kuptueshme e të rëndësishme do të 
jenë ato për nxënësit. Si mund të barten ato në orën e mësimit, në mënyrë që nxënësit 
të zhvillojnë kompetencat për të trajtuar situata jetësore?

Planifi kim dhe vlerësimi

Planifi kimi në mësimdhënie, mësimnxënie  dhe vlerësim
Mësimdhënia konsiderohet e suksesshme atëherë kur:
1. Mësimdhënësi di t’u ngjallë nxënësve interes për orën e mësimit duke i përfshirë 

ata në veprimtari të larmishme dhe të vazhdueshme, të organizuara këto në 
mënyrë individuale, në çift e dhe në grupe.

2. Mësimdhënësi di të drejtojë situata të papritura.
3. Mësimdhënësi fl et qartë, kuptueshëm, qetë dhe saktë.
4. Mësimdhënësi është i ngrohtë dhe i dashur me nxënësit.
5. Mësimdhënësi shfrytëzon burime të ndryshme informacionesh për të zgjeruar 

njohuritë e tĳ  dhe është në kërkim të vazhdueshëm të tyre. 
6. Mësimdhënësi ka vizion e koncepte të qarta të planifi kimit dhe të organizimit në 

përgjithësi dhe në veçanti të kohës prej 45 minutash.
Mësimdhënia mund të jetë e suksesshme vetëm nëse mësimdhënësi të gjitha këto i 
planifi kon.  Pra,suksesi i punës mbështetet vetëm në një planifi kim të mirë. 
Planifi kimi 
Të planifi kosh do të thotë:
- të paramendosh
- të projektosh
- të skicosh
- të modelosh
- të vizatosh
- të shkruash etj..
Para se të planifi kojmë një gjë, duhet të përgjigjemi në këto pyetje:
• Pse duhet të planifi kojmë?
• Çka duhet të planifi kojmë?
• Si duhet ta planifi kojmë?
Faza I:Planifi kimi para mësimit
• Në këtë fazë (të parën) planifi kohet :
a) struktura e orës së mësimit
b) hartohen objektivat e orës së mësimit
c) Objektivat duhet të jenë specifi ke (sjelljet që nxënësit duhet t’i demonstrojnë ose 

produktet që duhet t’i japin dhe të nxisin nivele të larta të të menduarit.
d) Motivimi është element tjetër shumë me rëndësi i planifi kimit. Ky lidhet me lerën 

dhe vlefshmërinë që ka tema apo njësia mësimore
e) Mësimi duhet të planifi kohet, të ndërtohet mbi njohuritë paraprake që kanë 

nxënësit
f) Gjithsesi për të pasur sukses mësimi duhet planifi kuar procedurat e mësimit, 

teknikat dhe strategjitë si dhe format organizative.
g) Që në hartimin e planit ditor mësimdhënësi planifi kon se cilën detyrë nxënësi do 
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ta kryejë në mënyrë individuale, cilën do ta punojë në qift e dhe cilën do ta kryejë 
në grup të vogël apo të madh.

h) Gjithsesi në këtë fazë planifi kohet edhe koha e realizimit
Faza II: Puna gjatë orës së mësimit
Në këtë fazë fi llon zbatimi i veprimtarive të planifi kuara
Përfi llet struktura e orës mësimore
Përfi llen metodat dhe strategjitë, teknikat mësimore të planifi kuara
Përfi llet materiali lëndor, mjete dhe pajisjet mësimore
Përfi llet koha e planifi kuar
Përfi llet kontrolli dhe vlerësimi i planifi kuar
Faza III: Puna pas orës mësimore
• Analiza e realizimit të orës mësimore që do të na shërbej si mbështetje për të 

planifi kuare në të ardhmen
• Mësimdhënësi  në këtë fazë i rishikon veprimtaritë e kryera në klasë dhe gjykon 

mbi vlerat e këtyre veprimtarive
• Nga shënimet nxjerr se çka ka ecur mirë, çka nuk ka ecur si duhet. Pse ndodhi 

kështu dhe si do të ishte më mirë veprimtaria
• Kjo ndihmon për planifi kim të ri të kapitullit të ardhshëm, temës apo njësisë së 

re mësimore.

Teknikat dhe instrumentet e matjes
Testet

Ç’është  testi ? Fjala „ test“ vjen prej  fj alës  latine „ testor, testari „  që do të thotë për 
të „ dëshmuar“,për  të argumentuar. Në  gjuhën  angleze  fj ala  „ test „ merr kuptimin  
e  përgjithshëm të  fj alës „ provë“   gjurmim në kushte  të caktuara.
Procedura e vlerësimit përmes  së  cilës merren  të  dhëna  për  shkallën   e nxënies 
së  nxënësve duke  përdor  lloje  të ndryshme të testeve quhet testim. Testi përbëhet 
nga një sistem detyrash, pyetjesh çështjesh të lidhura logjikisht ndërmjet tyre, të cilat 
kanë të bëjnë me një fushë të caktuar dhe që duhen zgjidhur e në bazë të zgjidhjeve 
vlerësojmë për dukurinë e caktuar. Pra,testi është një instrument ose  mjet që përdoret 
për matjen e njohurive, aft ësive,  shkathtësive. 
Llojet  e testeve
Testet verbale - Testet  verbale bazohen  në  gjuhën  e shkruar  ose   të  folur, ato 
përdoren për të matur leximin, shkrimin  të  folurit. 
Testet joverbale - Testet  joverbale janë  teste  që nuk  i  kërkojnë  personit që testohet 
të  zgjedhë probleme verbale. Janë  teste të përpiluara me shembuj numerikë  dhe 
vizatimorë,ato nuk masin  aft ësitë  e leximit, të  shkrimit, të të folurit. 

Testet objektive - është ai lloj testi i ndërtuar në një mënyrë të tillë që vlerësues të 
ndryshëm, të cilët vlerësojnë në mënyrë të pavarur arrĳ në në të njëjtin vlerësim për 
nivelin e paraqitur të njohurive, të aft ësive, të qëndrimeve duke u bazuar në një çelës 
përgjigjesh të sakta.
Testet subjektive -  është testi  që vlerësohet  në  bazë  të  gjykimit  vetjak  të vlerësuesit, 
sipas kritereve të  caktuara  nga  ai.
Testet e standardizuara -  janë teste, përmbajtja e të cilave përzgjidhet  dhe kontrollohet 
në  mënyrë empirike. Janë të caktuara normat, kanë të përcaktuara metoda të njëjta 
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të  administrimit, të  pikëzimit dhe të vlerësimit dhe mund të vlerësohen me një 
shkallë të lartë  objektiviteti.

Testet e shpejtësisë – janë  teste që përfshĳ në kohen  si  faktor. Ato parashikohen të  
kryhen brenda një kohe të përcaktuar.  Kërkesat  janë të shumta në numër  dhe të  
lehta  për  tu zgjedhur.
Testet e fuqisë -  masin fuqinë, janë teste me kufi j kohorë  të  lirë dhe që i lejojnë çdo  
të  testuar të  përpiqet që  të  përgjigjet për  çdo  kërkesë, por për  shkak të  vështërsisë 
jo  cilido  i testuar mund të  gjejë  përgjigjen e  saktë. Kërkesat  zgjidhen  të  vështira 
dhe  renditën  sipas  shkallës  së  vështërsisë.
Testet e përgatitura nga mësuesi -  janë teste të përgatitura nga  mësuesi për përdorim 
në klasë. Përdoren  për disa  qëllime:
• Për të matur dhe vlerësuar përparimin e nxënësve në lidhje  me objektivat 

specifi ke të lëndës
• Të motivuar të nxënit për  çështje të përgjithshme dhe të veçanta
• Për  të siguruar një evidencë për  anët  e forta dhe të dobëta të  individëve dhe të 

grupit për punën në kapituj dhe tema të veçanta
• Për të  siguruar  informacion për  qëllime raportimi
• Për  të  përmirësuar procesin e mësimdhënies dhe të procedurave e formave 

mësimore.
Testet e njohurive – masin zotërimin  e njohurive.  Testi mund të dëshmojë se  sa i 
testuari mund të njehë konceptet, faktet, ngjarjet etj. 
Testet e aft ësive – masin aft ësitë e  të testuarve në nivele të ndryshme.
Testet e inteligjencës – janë  instrumente që  përdoren për  të  matur funksionet  
intelektuale, aft ësitë  për  të nxënë, aft ësinë për  t’u orientuar  dhe për  t’u përshtatur 
në një situatë  të re.
Testet e personalitetit -  janë  të  destinuara  të  mbledhin dhe  të  vlerësojnë  
informacionin  për  tipare  të  personalitetit  të  individëve.
Teste diagnostikuese -  synojnë të  masin  arritjet në  një  fushë  të  ngushtë ose  
nënfushëz,  për të përcaktuar  dobësitë  specifi ke  të  të testuarve me  qëllim që të 
merren veprime  ndihmëse. Të evidentojë  anët  e forta  dhe  të  dobëta  të  të testuarit.
Testet e bazuara në normë -  kanë  për qëllim të  zbulojnë shkallën e  përvetësimit  
të  lëndës  nga  nxënësit  dhe  bëjnë të  mundur dallimin e  aft ësive nga  një nxënës 
tek  tjetri. Janë  teste  në  të  cilat  pikët krahasohen me  mesataren  e përparimit  të  
të testuarve  të tjerë.
Testet e bazuara në kriter – janë  teste  në  të  cilat  pikët  krahasohen  me një standard 
të  caktuar përparimi. Standardet  mund  të vihen  në çdo lloj  niveli dhe  kanë  për  
qëllim  
të  përmirësojë  punën e nxënësve në  të  ardhmen.

Mësimdhënësi përdor këtë strategji:
1. Flet sa më pak
2. Nuk ka kërkesa të mëdha në orë të mësimit
3. Duhet bërë kërkesa të nivelit të lartë
4. Përgjigjet e nxënësve përsëriten sa më pak
5. Kërkesa sa më konkrete dhe zbatuese
• Nxënësit:
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1. Duhet të mësohen të japin përgjigje të sakta dhe të qarta
2. Pjesëmarrja sa më e madhe në shpjegim
3. Sa me më pak konfuzion
4. Sa me më shumë konfi dencë
5. Sa më pak ndërhyrje
6. Ka më shumë bashkëveprim
7. Nxënësit fi tojnë arritje të lartë
Vlerësimi i nxënësve në tabelë - Duhet pasur parasysh  disa kërkesa, si :
1. Çështja që do të pyetet duhet të jetë e ndryshme nga ajo që nxënësit janë duke 
punuar në klasë
2. Kërkohet që të mos harxhohet shumë ( 8-10 minuta)
3. Të paraqes interes për klasën, dëgjimi i përgjigjes
4. Të ketë kontrolla të ndryshme, elemente të materialit të ri, në trajtë të punës krĳ uese
5. Vlerësimi bëhet duke u përgjigjur gojarisht, nga tabela, duke shkruar në tabelë, 
apo duke vazhduar punën edhe në vend 
 6. Vlerësimi bëhet në të gjykuarit e vet mësimdhënësit mbështetur në rezultatet e 
pritura ( objektivat e përgjithshme dhe specifi ke)  
Mësuesit janë burim i pashtershëm gjithmonë në pasurim të ideve dhe materialeve 
më të vlefshme që përgatitin dhe përdorin me nxënësit e tyre. Ata ndjehen shpesh të 
zhgënjyer nga efi kasiteti i metodave të përdorura në klasë, sepse ndeshin vështirësi 
kur i vënë ato në zbatim me nxënësit e tyre, në situatë konkrete në klasë. Më poshtë 
do të mundohem të përzgjedh disa rregulla ose më saktë rekomandime për t’ju 
ndihmuar  që të shmanget mosbesimi kur përdorni metodat e reja me nxënësit. 
Së pari - ajo se çfarë po mësojnë nxënësit është më e rëndësishme se metoda që 
përdoret. Pasi të keni vendosur se çfarë doni që të mësojnë nxënësit, cilat janë qëllimet 
apo objektivat tuaja në atë temë, atëherë mund të analizoni rrugën që do të ndiqni. 
Një metodë e përdorur në klasë mund të funksionojë mirë lidhur me disa objektiva 
dhe materiale, ndërsa me të tjera shumë më pak. Duhet të sigurohemi që strategjia 
jonë e mësimdhënies harmonizohet me qëllimet që kemi vendosur.
Së dyti - më e rëndësishme është procesi i të menduarit të nxënit dhe jo metoda e 
përdorur në klasë. Ndjekja fanatike e hapave të një metode nuk siguron që nxënësit 
do të përfshihen në atë lloj të menduari që çon në të nxënit e thellë dhe logjik. 
Nxënësit mund të bien në rutinë.
Së treti - rregulloni atë çfarë po bëni për të harmonizuar interesat e nxënësve me 
qëllimet tuaja. Megjithëse strategjitë në klasë shpesh përshkruhen si hapa “të gjithë 
të rëndësishëm”, jini të vetëdĳ shëm për atë mënyrë të të menduari që doni të nxisni 
tek nxënësit.
Së katërti - ekziston prirja që të ngrihen në mësim ato nxënës që janë aktiv dhe të cilët 
ju japin përgjigjen e duhur në mënyrë që të paraqiteni si një mësues i suksesshëm 
por, nëse do të dëshironi të nxisni të gjithë nxënësit tuaj që të jenë aktiv duhet tu 
krĳ oni atyre një mundësi të barabartë për tu përgjigjur.
Së pesti - të gjithë mësuesit duhet t’i mbushin orët e mësimit me veprimtari që nxisin 
nivelin e lartë të nxënit dhe mundësojnë krĳ imin e aft ësive të mira shkollore. Praktika 
më e mirë mund të përdoret më shpesh për lëndë dhe tekste të shumëllojshme. 
Praktikat më të mira do të kenë zëvendësuar në këtë mënyrë shumicën e praktikave 
më të rëndomta, dhe mësuesi do të ketë më shumë kënaqësi nga puna e tĳ . 
Së gjashti – bashkëpunimi me mësues të tjerë. Të paktën një herë në muaj përpiquni 
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të takoheni me një ose më shumë mësues të tjerë që po japin mësim me të njëjtat 
metoda të reja. Mbajini shënim pyetjet dhe arritjet, merrini me vete në takim për t’i 
diskutuar me të tjerët. Me siguri keni për të pasur sugjerime të mira, për të ndihmuar 
kolegët të kapërcejnë problemet që kanë dhe ato nga ana e tyre do të kenë sugjerime 
që do t’iu ndihmojnë.
Së shtati- në mësimdhënien dhe të nxënit ndërveprues për të vlerësuar punën e 
nxënësve sa më saktë e në mënyrë korrekte mësuesi vendos kriteret që përshkruajnë 
një punë si detyrë të mirë dhe harton rubrika për vlerësimin e punës. Kur zhvillojnë 
listat dhe rubrikat e vlerësimit zakonisht mësuesit duhet t’ua shpjegojnë ato edhe 
nxënësve. Kjo i ofron mundësi nxënësit për të pasur një vlerësim të argumentuar 
qartë dhe të merituar. 
Ndër metodat e të nxënit ndërveprues duket si më e suksesshmja dhe më e përdorura 
“puna në grupe”. Nëpërmjet saj nxënësit jo vetëm që hyjne në komunikim me njëri-
tjetrin, krĳ ojne  lidhje gjatë të nxënit por gjithashtu dalin në pah shumë lehtë aft ësitë 
e tyre komunikative, të lidershipit, interpersonale e krĳ uese.
Mësimdhënia dhe të nxënit ndërveprues kërkon mësues profesionist dhe të 
kualifi kuar për lëndën, të jetë në kontakt gjithmonë me informacionet e reja, të dinë 
të përshtatin informacionin me nivelin e nxënësve, dhe gjithashtu duhet të kenë 
njohuri për përdorimin e teknologjive të reja gjatë zhvillimit të orës mësimore.
Një tjetër konkluzion ështe fakti që edhe pse mësuesit e nxënësit janë përkrahës 
të mësimdhënies e të nxënit ndërveprues, sot akoma vazhdon të përdoret metoda 
tradicionale edhe në ato lëndë të cilat kanë hapësira për përdorimin e metodave 
bashkëkohore të mësimdhënies. 
Së fundi një konkluzion i cili përveç të tjerash dhe ky luan rolin e tĳ  të veçantë, 
është domosdoshmëria e pajisjes së shkollave me kushtet dhe me mjetet e nevojshme 
për realizimin e të nxënit ndërveprues. Numri i nxënësve në klasë nuk duhet të 
jetë shumë i madh, në të gjithë shkollën ndodhet vetëm një video projektor, dhe 
laboratorët duhet të pasurohen gjithmonë e më shumë. Mësuesit nuk duhet të 
gjenden përpara mungesave e vështirësive të shumta për të realizuar me sukses të 
nxënit ndërveprues.
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Perceptimet e mesuesve per rolin e psikologut ne shkolla

Alketa Çoku

Abstrakt

Mësuesit kanë një ndikim të jashtëzakonshëm në përdorimin e shërbimeve të këshillimit 
shkollor, në drejtim të konsultimit mësues-psikolog dhe referimin e studentëve. Kështu, duhet 
siguruar që mësuesit të kuptojnë rolet dhe përgjegjësitë e psikologve të shkollave. Shkollat   
dhe profesionistët pranë këtyre shkollave sot përballen me një gamë të sfi dash të krĳ uara nga 
ndryshimet kulturore, politike, ekonomike, dhe sociale që po ndodhin në shekullin njëzet e 
një. Duke pasur parasysh këtë grup të frikshëm te sfi dave, psikologët e shkollave duhet të 
edukohen në mënyrë të qartë dhe të shpjegojnë rolin e tyre si një anëtar i padiskutueshëm 
në mjedisin e përgjithshëm arsimor. Tani më shumë se kurrë, psikologët e shkollave janë të 
sfi duar për të demonstruar dhe për të provuar të efektivitetin e tyre. 
Qëllimi i këtĳ  studimi ishte për të shqyrtuar perceptimet e mësuesve për rolin e një psikologu 
të shkollës dhe shërbimet që ofrohen në një shkollë. Ky studim është bazuar në nevojat e 
perceptuara të nxënësve, shërbimet e këshillimit, si dhe pikat e forta dhe nevojat për përmirësim 
të programit aktual të këshillimit. Gjithashtu, të ofrojë rekomandime për psikologët e shkollës 
në lidhje me praktikat më të mira për t’u shërbyer nxënësve.
Punimi synon  të kuptojë nësë janë zhdukur apo i kanë mbitjetuar kohes, paragjykimet e 
mjedisit arsimor shqiptar për rolin e psikologut shkollor. Pasi gjithmonë ka qenë tendenca 
e përcaktimit të roleve, detyrave dhe përgjegjësive të këtĳ  profesionisti, si dhe i shoqërisë 
shqiptare e cila e vesh këtë profesionist me funksionet e një psikologu klinik që duhet të 
ndërhyjë në shkollë sa herë që situatat kthehen në problematike. 

Hyrje

Psikologjia si shkencë ka relativisht pak vite që është e njohur në vendin tone, ndaj 
dhe ai si profesion ndeshet me vështirësi në integrimin në një shoqëri si e jona…
Reforma që ka përfshirë sistemin tonë arsimor, ka sjellë risi dhe ndryshime të 
qenësishme në aspektin e kurrikulave, programeve e teksteve të reja, përdorimit dhe 
aplikimit tërësisht dhe me sukses të metodave bashkëkohore të mësimdhënies dhe 
mësim nxënien me në qendër nxënësin. Pra, ky proces ristrukturimi i gjithë jetës 
shkollore nuk mund të kuptohet pa ecurinë dhe mbështetjen e shërbimit psikologjik 
në arsimin parauniversitar. Është viti i tretë që shërbimi psikologjik në shkolla të 
arsimit bazë dhe të mesëm, vlerëson të gjithë komunitetin shkollor në tërësi duke 
mbështetur dhe ofruar shërbime psikologjike dhe sociale.  Tashme, dihet nga te 
gjithë, se problemet e edukimit në shkolla kanë vështirësitë e veta, me përmasa 
të reja, zgjidhja e të cilave kërkon njohjen dhe bashkërendimin e punëve të gjithë 
aktorëve në shkolla, e veçanërisht kontributin e psikologut shkollor, i cili duke 
mbajtur marrëdhënie të drejtpërdrejta me nxënësit, mësuesit dhe komunitetin, 
praktikon në mjediset e shkollave, përqasje psikologjike, sociale dhe emocionale tek 
fëmĳ ët, nxënësit dhe adoleshentët. 
Psikologët shkollorë janë normalisht persona kyç që ndikojnë në përmirësimin 
e veprimtarisë mësimore edukative në shkolla. Njohin dhe kuptojnë saktësisht 
politikat dhe  çështjet e edukimit dhe arsimit, të cilat dalin nga puna edukative në 
shkollat ku punojnë. Ata janë të pajisur me mjete profesionale, dhe kanë trajnimin e 
duhur për të kryer vlerësim të nxënësit dhe stileve konjitive të të nxënit duke pasur 
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qëllim planifi kimin edukativ mësimor. Kanë trajnimin e duhur për të  njohur dhe 
diagnostikuar një sërë çrregullimesh fëminore të sjelljes dhe të të nxënit. Mbajnë 
kontakte e marrëdhënie të rregullta dhe të drejtëpërdrejta me nxënësit, mësuesit 
dhe komunitetin. Tashmë dihet se në shkolla, ka nxënës të cilët kërkojnë ndërhyrje 
më direkt e të specializuar pasi në shkolla janë të pranishëm një kontigjent I vogël 
nxënësish me prirje për të lënë shkollën, apo të hiqen prej saj ,pasi janë me çrregullime 
serioze të sjelljes. Ndaj më shumë se çdo gjë tjetër kjo kategori nxënësish kanë nevojë 
për mbështetje alternative edukuese, shërbime këshillimore sistematike, në mënyrë 
që të ndjekin shkollën ose ri futjen në të, gjë e cila arrihet duke bërë konsultime 
me psikologun e shkollës dhe bashkëpunimin e tĳ  me mësuesit dhe familjen e 
nxënësve problematikë. Është fakt se psikologët shkollorë punojnë drejtpërsëdrejti 
në institucione edukimi dhe arsimimi. Në këto vite pune dhe eksperiencë, psikologu 
sherben për përmirësimin e punës edukative, ka e koordinatorit, midis drejtorisë 
së shkollës dhe stafi t pedagogjik . Krahas punës, drejt përmirësimit të shëndetit 
mendor dhe vështirësive të të nxënit të nxënësve, është e domosdoshme përcaktimi 
i objektivave në përshtatje, mbështetje të specifi kave të çdo shkolle. Duhet theksuar 
se çdo shkollë ka objektivat e veta psh: 
Nga zhdukja e braktisjes së fshehtë në arsimin bazë e deri te vlerësimi në lidhje 
me individë apo grupe adoleshentësh, problem ky, i hasur më shpesh në shkollat e 
mesme.  Vlen te theksohet se psikologu shkollor ka si objekt të punës së tĳ , punën 
me prindërit dhe mësuesit për të planifi kuar ndërhyrje që lidhen me edukimin 
dhe sjelljen e nxënësit. Psikologu në shumë raste nuk ndërhyn direkt në zbatimin e 
strategjive,por nëpërmjet veprimtarive si:
- Konsultimi me mësuesit, në lidhje me çështje individuale të nxënësit, si çrregullime 
të sjelljes ose vështirësitë e të nxënit.
- Konsultimi me prindërit, ku fëmĳ ët e tyre paraqesin vështirësi për problemet e 
hasura, duke mundësuar prindin të kuptojë natyrën e fëmĳ ës së vet, nëpërmjet 
një informacioni të dobishëm. Gjithashtu psikologët shkollorë ofrojnë në shkollat 
kupunojnë trajnime për mësuesit në lidhje me: Aspekte të strategjive të kontrollit të 
sjelljes,metodave paralele të vlerësimit, menaxhimit të stresit në punë dhe familje. 
Por krahas punën me nxënësit dhe mësuesit, psikologu shkollor jep kontributin e vet 
konsulent në shkallë të gjerë dhe në komunitet.
Së pari: vënien në jetë të programeve të ndërhyrjes si p.sh: Zgjidhja e konfl ikteve 
në jetën shkollore, në hartimin e programeve për parandalimin e agresivitetit, në 
parandalimin e dhunës dhe formave të saj, gjithashtu, psikologu shkollor zhvillon 
dhe zbaton programe prindërimi.
Nga sa u tha më sipër, shihet se roli i psikologut shkollor zë një vend të rëndësishëm 
krahas aktorëve të tjerë në procesin e edukimit.

Problemi social

 Psikologët shkollorë ofrojnë një numër të madh shërbimesh për nxënësit. Këto 
shërbime mund të ofrohen në mënyrë të drejtpërdrejt dhe të tërthortë, gjë që kërkon 
një angazhim të të gjithë aktorëve të sistemit arsimor, përfshi nxënësit, mësuesit, 
drejtuesit dhe pjesëtarë të tjerë të stafi t shkollor, familjet, agjencitë komunitare, si 
dhe një larmi aktorësh të tjerë, që mund të luajë një rol të rëndësishëm tek individi. 
Psikologët shkollorë kanë një rol specifi k në sistemin arsimor,
pasi kanë kualifi kimin e duhur për të ndërmarrë vlerësime psikologjike dhe për të 
ndihmuar     ofrimin e shërbimeve të shëndetit mendor nëpër shkolla, dhe në të 
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njëjtën kohë, për të
promovuar procesin e të nxënit, zhvillimin e fëmĳ ës dhe sistemin arsimor në tërësi. 
Psikologët shkollorë mund të konsiderohen si një pjesë vitale e grupit të punës në 
shërbim të nxënësve. Ata punojnë duke kombinuar punën e tyre me atë të mësuesit 
kujdestar, infermieres dhe drejtuesit të shkollës, gjatë ofrimit të shërbimeve në adresë 
të nevojave emocionale, mësimore dhe sociale të nxënësve.
Qëllimi kryesor i shërbimit psikologjik shkollor është promovimi i mirëqenies 
mendore dhe fi zike të nxënësve si dhe lehtësimi i procesit të të nxënit. PSH në 
bashkëpunim me stafi n e shkollës, mësues e drejtues, planifi kon dhe realizon 
shërbime që mundësojnë zhvillimin akademik, profesional, social dhe personal të 
nxënësve.
Shërbimet tashme të njohura të psikologjisë shkollore përfshĳ në veprimtari bazë që 
në themel kanë standarde të këshillimit. Këto veprimtari (shërbime bazë) plotësojnë 
njëra tjetrën
dhe prandaj shihen si të integruara dhe të koordinuara mire, si pjesë e një të tëre, më 
shumë se sa si shërbime të ndara. 
Si përfundim, mendoj se do të kemi ende fëmĳ ë në shkollë në nevojë të dëshpëruar 
për t’ia dalë suksesshëm në rrugëtimin e tyre të edukimit, që janë vulnerabël ndaj 
shumë faktorëve social-kulturor, që janë pre e kësaj shoqërie mjerisht e rrafshuar 
në thepin e tranzicioneve të njëpasnjëshme politike dhe rrjedhimisht sociale, e ku i 
përplas individët të kërkojnë për më mirë, ndaj dhe fenomeni i lëvizjeve demografi ke, 
prezencës së varfërisë, prezencës së diversiteteve kulturore e krahinore, do të jenë 
pranë nesh, dhe pritet prej një profesionisti, që këto vështirësi, dinamika të cilat i 
kalojnë fëmĳ ët të cilët përballen me një rutinë sociale të përditshme, të jenë sa do 
pak të amortizuara për një të ardhme sa më të shëndetshme të tyre. “Premtoj” se 
nuk ka fëmĳ ë të këqinj, të paedukuar, të zhurmshëm, të ndrojtur, të dobët, të paaft ë, 
të padenjë, katundar, malok, jugor, etj. Thjesht ka fëmĳ ët të cilët janë të ndryshëm 
dhe unik, sikundër e kam shkruar edhe në një prej artikujve të mi në këtë rubrikë. 
Një mësues dhe psikolog i drejtë, human dhe profesionist, kryen një punë direkte 
dhe indirekte për t’i “zbutur” këto dallime dhe për t’i njësuar me kërkesat që ka një 
proces edukimi. 

Shëndeti Mendor në Shkolla

Trajtimi përbëhet nga strategjitë e personalizuara që kanë për qëllim të trajnojë  aft ësitë 
specifi ke defi çitare dhe njëkohësisht mësojnë përdorimin e strategjive dhe mjetet 
për kompensim. Trajtimi ka gjithashtu  për qëllim  forcimin e  vetë-respektit, 
modifi kimin e  qëndrimeve  dhe sjelljeve jo funksionale.. Për më tepër, ajo ofron  
ndërhyrjen e një këshillimi  në familjen e fëmĳ ës për të punuar në pjesën  kritike që 
ky çrregullim sjell  brenda marrëdhënieve familjare, si dhe këshilla për mësuesit. 
Është shumë e rëndësishme, në fakt, që të jetë një rrjetë  që  mbështet  fëmĳ ën, e tillë 
si një rrjetë  shpëtimi që nuk do të zërë  në grackë brenda këtyre dinamikave rigide  
dhe / ose paragjykuese. Pasi  është përcaktuar diagnoza e çrregullim specifi k të të 
nxënit dhe në bazë të njohurive funksionale,  mund të projektohet një ndërhyrje 
terapeutike. Edhe ndërhyrjet terapeutike  të projektuara për çdo fëmĳ ë duhet të 
organizohen sipas një modeli  rrjetë që përfshin fëmĳ ën, familjen, shkollën dhe ekipin 
i cili e ka në  ngarkim. Profesionisti ka si objektiv  të trajnojë  në maximum aft ësinë 
specifi ke defi çitare dhe në të njëjtën k ohë ti  mësojnë fëmĳ ës përdorimin e strategjive 
dhe mjetet për kompensimin e defi çitit të tĳ . Ndërhyrja e specialistit   gjithashtu do 
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të mbështesë përdorimin e masave kompensuese dhe matjeve jo kompensuese në 
shkollë. 
Shkolla është për fëmĳ ët fushëveprimi që  në përgjithësi veprojnë, qoft ë  si kohë 
qëndrimi ashtu dhe si relevancë e rezultateve të pritshme. Në rastin e nxënsve 
shumë të prekur , që bëjnë të mundur  falimentimin  e përvojës shkollore,  mund 
të aktivizojnë  fi llimin e  një cikli vicioz për  humbjen e vetëbesimit , duke sjellë 
rezultate në  dështim shkollor , shkakton ankth të konsiderueshëm dhe  depresion që 
të kontribuojnë në punën e dobët të shkollës dhe që përfaqëson një faktor rreziku për 
psikopatologji, ose fëmĳ ët mund të përpiqen për të kapërcyer ndjenjën e paaft ësisë 
që vjen nga të ndjerët më pak të aft ë se shokët, bëjnë aktive sjelljen kundërshtuese 
dhe provokuese. Është e lehtë që fëmĳ a me çrregullime në të nxënë, arrin pak të 
ketë probleme në lidhje  me  konceptin e vetë-arsimit, arrin pak të ketë stimë  në 
lidhje  me  konceptin e vetë-arsimit (idenë që fëmĳ a ka për veten e tĳ  si nxënës),  kjo 
ide  shpesh përgjithësohet edhe në konceptin e vetës jashtë shkollës. Përceptimi i 
ulët  i vetë-efi kasitetit mund të shkaktojë një atribuim jashtë lokusit të kontrollit, 
duke sjellë si pasojë  përshtypjen e të  mos qënit në gjëndje për të ndryshuar rrjedhën 
e ngjarjeve.
• Ndërhyrja psikologjike  me fëmĳ ët me Çrregullime në të nxënë synon të 

forcojë vetë-respektin, modifi kimin e qëndrimeve jofunksionale dhe sjelljes , 
ndërhyrja e mundshme psikotarapeutike në psikopatologjin e diagnostikuar me 
komorbiditete.

• Është gjithashtu e rekomanduar një këshillim të ndërhyrjes me familjen e fëmĳ ës 
(duke përfshirë edhe përmes grupeve përkrahëse të dedikuar posaçërisht për 
prindërit e fëmĳ ëve me Çrreg.në të nxënë) për të punuar mbi problemet që sjell 
ky çrregullim brenda marrëdhënieve familjare: për shembull, sjellja opozitare e 
fëmĳ ës, menaxhimi i dobësisë dhe zemërimit, dhe rritjen e aspekteve funksionale 
të pikave të forta të veçanta të çdo individi.

• Disa autorë nxjerrin  në pah rëndësinë e të qenit në gjëndje për të identifi kuar 
cilësitë e fëmĳ ës, që duhen kultivuar me pasion: këto tregues, të vlefshme për të 
gjithë fëmĳ ët, kjo është edhe më shumë nëse  mund të kompensohet me suksesin 
e merituar dhe dështimit në shkollë  dhe frustrimet që ky çrregullim përfshin .

 “Shkolla është ambienti ku merren jo vetëm dĳ e, por mbi të gjitha formohet 
personaliteti i nxënësit, është vendi ku mund të korrigjohen disa prej gabimeve që 
prindërit mund të kenë bërë në edukimin e fëmĳ ëve të tyre.” Objekti i punës së tĳ  
është të ndihmojë: 
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Keshillimi si nje proces konfi dencial - Ceshtje ligjore dhe etike

Eriona Kokoneshi
Abstrakt

Keshillimi eshte nje proces konsultativ i cili ndihmon mjaft  te rinj dhe te reja te kapercejne dhe 
te hedhin prapa kraheve situata te renda apo te pakendeshme ne jeten e tyre. Shume prej nesh, 
qofshim kliente minoren apo prinder duam qe ky sherbim profesional te mbetet konfi dencial 
por kjo jo gjithmone eshte e arritshme. Dy parime ndeshen ne kete pike: ai ligjor dhe ai etik. 
Kjo nderthurje e domosdoshme dhe esenciale ndonjehere nuk e lejon konfi dencialitetin 
dhe privatesine te shtrihet ne maksimumin e saj dhe krĳ on limitime ne kete te fundit. Raste 
te ndryshme kerkojne metoda zgjidhje te ndryshme, te cilat ndonjehere nuk jane mjaft  te 
kenaqeshme per palet e perfshira ne procesin konsultativ. 
Kjo ese studion pikerisht kete nderthurje parimesh dhe se si kjo gje ndikon ne vendimet qe 
keshilluesit duhet te marrin. Ketu studiohen raste te ndryshme qe kane te bejne me persona 
minoren dhe se si keshilluesit veprojne ne keto raste. Kjo gje eshte bere duke perdorur 
literature te huaj si pikenisje duke arritur ne fund ne nje refl ektim personal rreth keshillimit 
si nje process konfi dencial, ligjor dhe etik. Nje proces mjaft  kompleks por dhe mjaft  i 
domosdoshem ne raste te caktuara.

Hyrje

Ne nje bote tanime te ‘eger‘ dhe kapitaliste, ku gjithkush perpiqet me te gjitha 
format te arrĳ e majat ne cdo fushe, ata te cilet kane me shume nevoje per ndihme 
dhe drejtim jane pikerisht studentet. Te gjithe ne kemi qene ne fazen e ‘nuk e di’ gjate 
adoleshences, nje periudhe ku kjo pergjigje eshte me e zakonshmja. Disa prej nesh 
nuk dine se cfare profesioni te zgjedhin, disa te tjere nuk dine mjetet se si mund te 
ngjiten sa me lart ne karriere. Por mjaft  te rinj perballen gjithashtu me probleme te 
tjera si bullizmi apo keqtrajtimet e ndryshme. Te gjitha keto pyetje krĳ ojne mjaft  
dilema tek te rinjte, dilema te cilat krĳ ojne konfuzion dhe stres. Per kete arsye te 
rinjte kane nevoje per keshillime dhe udheheqje ne shkollat e tyre.
Ne kete stad, nje rol mjaft  te rendesishem kane keshilluesit ne shkolla. Jane pikerisht 
ata ,te cilet i pergatisin brezat e ardhshem per rrugen e veshtire drejt suksesit, per 
veshiresite sociale por edhe ato akademike qe ata do te hasin gjate rruges se tyre 
per te shkuar sa me lart. Keshilluesit shkollor duhet te kombinojne disa teknika te 
ndryshme sociale, psikologjike por edhe ligjore per te arritur nje rezultat sa me te mire 
gjate konsultave te tyre. Megjithate, celesi dhe komponenti thelbesor per zhvillimin 
e ketyre marredhenieve keshilluese eshte besimi. Ne menyre qe klienti te jete sa me 
i hapur me keshilluesin, ky i fundit e quan esencial premtimin e konfi dencialitetit 
ndaj klientit. Shumica e individeve qe kerkojne sherbime konsulence mendojne dhe 
pretendojne qe ajo cka ata thone ne seance do te ruhet ne menyre konfi denciale nga 
keshilluesi.1 Ne kete menyre, keshilltaret shkollor duhet te krĳ ojne nje balance mes 
pergjegjesive te tyre ligjore dhe pergjegjesive te tyre etike ndaj klienteve, prinderve te 
klienteve dhe vete sistemit shkollor. Ky lloj balancimi eshte mjaft  kompleks ne vetvete 
duke krĳ uar ne kete menyre nje arsye se perse ceshtja e ruajtjes se konfi dencialitetit 
ndaj studenteve si kliente te hapet ne pothuajse cdo diskutim rreth problemeve etike 
1  Glosoff , H. L., Herlihy, B., & Spence, B. (2000). Privileged communication in the counselor-client 
relationship: An analysis of state laws and implications for practice. Journal of Counseling and 
Development, 78, 454–462.
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dhe ligjore ne keshillimet shkollore. 2 

Pr ivatesia

Privatesia eshte nje koncept mjaft  i gjere ne natyren e saj. Ne fushen e keshillimit 
privatesia mund te perkufi zohet si e drejta individuale e cdo klienti per te limituar 
informacionin qe ai jep rreth vetvetes.3 Ky informacion perfshin mendimet e klientit, 
besimet e tĳ , ndjenjat si dhe fantazite e tĳ . Kur individet duan ti hyjne rruges se 
keshillimit dhe shkojne tek nje i fundit ata vete vendosin limite dhe marrin vendime 
se deri ne cfare mase jane ata te gatshem per te ndare informacione private me 
keshilluesin e tyre ne menyre qe te marrin ndihmen qe kerkojne. Ne menyre qe 
seanca konsultative qe jete e suksesshme duhet qe te vendoset nje marredhenie 
besimi midis paleve.

Konfi dencialiteti

Konfi dencialiteti mund te pershkruhet si nje premtim ose nje kontrate qe keshilluesi 
ben me klientin  per te respektuar privatesine e rrefi mit te tĳ . Me fj ale te tjera, kjo do te 
thote se keshilluesi nuk duhet te tregoje ose te nxjerre asnje informacion nga rrefi mi 
i klientit pa miratimin e tĳ . Kjo mund te ndodhe vetem ne raste te caktuara specifi ke. 
Nese ky premtim prishet per nje arsye ose tjeter, kjo mund te coje ne dicka me te 
rende sesa thjesht nxjerrja e informacioneve private; humbjen e besimit. Nese kjo gje 
ndodh atehere klienti mund te vendose nderprerjen e konsultave ose mund te fi lloje 
te mos tregoje me informacione private dhe ti mbaje ato te fshehta nga keshilluesi. 
Sidoqoft e skenari, kjo eshte dicka e demshme per klientin.4

Ne rastin e minoreneve(femĳ eve dhe adoleshenteve), edhe pse mosha ligjore per te 
marre statusin e te rriturit nuk eshte arritur keshilluesit shkollor aplikojne te njejta 
principe etike themelore gjate konsultimeve me ta. Kjo gje sigurisht behet duke 
perdorur menyra te duhura, duke respektuar te drejten e femĳ eve dhe adoleshenteve 
per te marre vendime si dhe duke perfshire shkollen dhe prinderit ne process. Nje 
konfl ikt lind mes anes etike dhe asaj ligjore ne keto raste. Nga ana etike, minorenet 
kane te njejta te drejta konfi dencialiteti ashtu si edhe te rriturit por nga ana ligjore ata 
nuk duhet dhe nuk kane te drejte te mbajne sekrete nga prinderit e tyre. Nga ana tjeter, 
eshte e detyrueshme qe keshilluesit te perfshĳ ne edhe prinderit ne keto sherbime 
profesionale qe i ofrohen femĳ eve te tyre. Kjo eshte nje e drejte ligjore e prinderve, te 
cilet kane te drejte qe ti kontrollojne keto sherbime qe i ofrohen femĳ eve te tyre si dhe 
te angazhohen apo te marrin pjese ne planifi kimin e ketyre sherbimeve profesionale. 
Ky koncept legal i moshes se nje te rrituri ka disa implikime ne te drejten qe keto 
femĳ e kane per te zgjedhur nese ata duan ose jo te konsultohen , si dhe gjithashtu 
cenohet e drejta e tyre e privatesise dhe e konfi dencialitetit. Ashtu sic u permend me 
siper , femĳ et thjesht gezojne te drejten etike te privatesise dhe konfi dencialitetit por 
e drejta ligjore e privatesise se minoreneve i takon prinderve te tyre.5 Pra, kjo do te 
thote se legalisht te miturit nuk mund te bien dakord qe te hyjne ne marredhenie 
konsultative pa prinderit e tyre.
2  Glosoff , Harriet L., &Pate, Robert H. Jr.(2002). Privacy and Confi dentiality in School Counseling.
3  Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2001). Principles of biomedical ethics (5th ed). New York: 
Oxford University.
4  Glosoff , Harriet L., &Pate, Robert H. Jr.(2002). Privacy and Confi dentiality in School Counseling.
5  Remley, T. P., Jr., & Herlihy, B. (2001). Ethical, legal, and professional issues in counseling. Upper 
Saddle River, NJ: Merrill Prentice Hall.
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Limitet e konfi dencialitetit

Ne disa raste, keshilluesit, per shkak te rrethanave te ndryshme munden ose duhet 
ta thyejne konfi dencialitetin. Ne rastin e minoreneve kjo gje ndodh kur dyshohet 
per abuzim ose neglizhim ndaj femĳ es. Si standartet e etikes , ashtu edhe detyrimet 
ligjore perputhen ne kete pike.6 Nje rast tjeter ku mund te thyhej konfi dencialiteti 
do te ishte nese studenti do te kercenonte te lendonte veten. Ne kete rast, pervec 
prinderve do te duhej te lajmeroheshin edhe sherbimet mjekesore. 
Thyerja e konfi dencialitetit ne disa raste krĳ on mosbesim, edhe pse mund te jete 
bere per nje arsye te mirefi llte. Ne disa raste, ky lloj mosbesimi eshte pothuajse i 
paevitueshem. Por keshilluesit mund te bejne dicka per ta parandaluar kete zhgenjim 
nga ana e klienteve. Ata mund te diskutojne rreth detyrimeve etike por edhe ligjore 
qe ata kane ndaj klienteve te tyre duke ndihmuar ne kete menyre si klientet minoren, 
si studentet, ashtu edhe prinderit qe te kuptojne limitet e konfi dencialitetit ne 
marredhenien e tyre.

Nxitja e konfl ikteve

Pavaresisht profesionalitetit dhe punes shume te mire te keshilluesve, disa here jane 
te pashmangshme konfl iktet qe lindin mes obligimeve te keshilluesit ndaj klienteve 
minoren dhe obligimeve ndaj prinderve. Nje rast i tille do te ishte nese prindi do te 
kerkonte informacion rreth progresit te femĳ es se tĳ  ,duke kerkuar ne kete menyre 
informacione specifi ke qe femĳ a ka thene gjate sesionit. Ne keto raste keshilluesit 
ne fi llim pyesin vete klientin, i cili mund te jete nje student, nese ai pranon qe te 
keshilluesi te japi informacione nga biseda e tyre dhe deri ne cfare limiti duan ata 
qe te mbeten keto informacione te dhena. Ne rast se klienti pranon, atehere ne nuk 
kemi te bejme me nje konfl ikt. Ne rastet kur klienti(student) nuk pranon te ndaje me 
prinderit e tĳ  informacione nga biseda apo kur vete keshilluesi nuk e shikon ne dobi 
te klientit qe keto informacione ti jepen prinderve, per nje arsye ose tjeter atehere 
ceshtja behet me problematike. Ne menyre qe te kalohet kjo situate konfuzioni 
duhet qe keshilluesit ti fl asin prinderve per procesin konsultativ dhe si zhvillohet ai. 
Duke mbajtur parasysh se klientet e tyre jane vete minorenet, ata duhet ti shpjegojne 
prinderve te tyre se sa e demshme mund te jete per femĳ en ose adoleshentin nxjerrja 
e informacioneve sekrete nga biseda ose sesioni konsultativ me ta. Prinderit, ne keto 
raste duhet te kuptojne se nese femĳ a nuk do ti ndaje keto sekrete me ta, ata nuk 
duhet ta imponojne apo detyrojne femĳ en e tyre ta beje kete gje pasi kjo mund te 
pasqyrohet keq ne procesin konsultativ te vete femĳ es. Kjo nuk do te thote se prinderit 
duhet te mbeten komplet jashte procesit konsultativ. Eshte detyra e keshilluesve qe ti 
sigurojne prinderit se nese femĳ a i tyre eshte drejt rruges se lendimit te vetes apo te 
te tjereve, atehere prinderit do te informohen. 
Por sic u permend me siper, femĳ et, ne kete rast si studente apo adoleshente kane 
thjesht te drejta etike te konfi dencialitetit por jo ligjore. Ajo e drejte i takon prinderve 
te tyre. Nese prinderit insistojne qe keshilluesit tu japin informacione nga biseda me 
te miturit, atehere keshilluesit gjejne si zgjidhje nje konsultim te perbashket prind-
femĳ e. Por nese gjate ketyre sesioneve te dyja palet i qendrojne qendrimeve te tyre te 
meparshme atehere keshilluesi duhet ti thote klientit te tĳ  se edhe pse kjo gje eshte ne 
kundershtim me vullnetin e tĳ (klientit) ai eshte i detyruar nga ana ligjore qe tua japi 
6  Glosoff , Harriet L., &Pate, Robert H. Jr.(2002). Privacy and Confi dentiality in School Counseling.
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informacionin qe ata kerkojne prinderve te tyre. Duhet te kuptohet se keto veprime, 
edhe pse jo etike ne nje fare pike, jane plotesisht ligjore. Ndonese klienti mund te 
lendohet nga kjo gje, ai duhet te kuptoje se dhe konfi dencialiteti ka limite kur behet 
fj ale per femĳ e minoren apo perballe ligjeve ne fuqi.

Perfundime

Te qenurit keshillues shkollor mund te jete nje pune me veshtire se sa shume prej 
nesh mund ta mendojne. Veshtiresia e ketĳ  profesioni qendron ne vete konceptin 
e keshillimit si nje proces konfi dencial. Duke qene se pjesen me te madhe te punes 
keshilluesit shkollor e kalojne me te mitur, kjo gje i komplikon gjerat edhe me shume. 
Gjate procesit te keshillimit duhet te perdoren disa strategji te caktuara me qellim 
qe te mos cenohen parimet etike dhe ato ligjore te procesit. Vete keshilluesit duhet 
te jene vigjilente dhe mjaft  inteligjent per te gjetur dozen e duhur te ekuilibrit mes 
parimeve etike te keshillimit dhe detyrimeve ligjore qe ata kane ndaj prinderve te 
klienteve minoren. Jo pak here ndodhin konfl ikte per shkak te ketĳ  ekuilibri por 
barra e fajit ne kete rast nuk duhet ti bjere gjithmone keshilluesve. Ndonjehere eshte 
mjaft  e domosdoshme qe vete ne si kliente apo si prinder te kuptojme se keshillimi 
nuk mund te jete nje process 100% konfi dencial. Ne duhet te kuptojme se ceshtjet 
ligjore dhe etike jo gjithmone perputhen ne raste te caktuara dhe se ka raste kur 
konfi dencialiteti i plote mund te jete me shume i demshem sesa ndihmues. Por 
pavaresisht te gjithave, keshillimi shkollor mbetet nje process mjaft  kompleks, i 
cili nderthur elemente etike, ligjore, parime konfi dencialiteti si dhe elemente te 
privatesise me qellim dhenien e ndihmes per persona ne nevoje.
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Zhvillime të poezisë bashkëkohore   shqipe pas   luft ës së dytë botërore

Julinda Velo

Hyrje

Në hartimin e këtĳ  punimi është bërë përpjekje të trajtohen disa veçori që ka përfi tuar letërsia 
shqipe bashkëkohore, kryesisht poezia, në gjysmën e dytë të shek. XX dhe dekadat e para të 
shekullit të ri.
Ndryshe nga tradita e mëparshme letrare, e krĳ uar gjatë Rilindjes Kombëtare me frymën e 
saj të theksuar romantike, apo ajo e krĳ uar ne fi llim të shek. XX me frymë realiste e probleme 
social shoqërore, si dhe krĳ imtaria poetike e krĳ uar në vitet ’30-’40, në të cilën nxorrën 
krye personalitete të shquara si Konica, Koliqi, Migjeni, Pipa, etj., në kohët më pas, poezia 
bashkëkohore shqipe u zhvillua mes dilemave dhe universit të saj pafundësisht të panjohur. 
Letersia shqipe, por dhe poezia, pas Luft ës së Dytë Botërore, trashëgoi nga zhvillimet e 
mëparshme përvojen e krĳ uar nga Koliqi, Migjeni, Nexhat Hakiu, M. Kuteli, Arshi Pipa, por 
edhe nismat e nje varg poetësh të rinj si: Petro Marko, Dhimitër Shuteriqi, Noda Bulka, Spiro 
Çomorra etj., të cilët manifestuan në frymëzimin e tyre pathosin luft arak revolucionar të 
Luft ës Antifashiste Nacional-Çlirimtare.
Kjo frymë luft arake me temën e luft es antifashiste NaÇI, vazhdoi edhe në vitet 1950-1960 
duke u bërë tema qëndrore e krĳ imeve poetike. Jo vetëm kaq, por, zotërimi i metaforave 
dhe i fj alëve të rëndomta, i tablove te thata, skematizmit dhe sidomos patetizmit, mbushte 
faqet e gazetave, revistave dhe botimet për heroizmin popullor të treguar gjatë Luft ës së Dytë 
Botërore.
Edhe vizatimi poetik i luft ërave apo nënave të tyre shpesh herë ishte i njëjtë edhe i zbehtë, 
ashtu si dhe i tablove të luft ës të cilat shpesh herë shfaqeshin uniformë.
Pas Luft ës së Dytë Botërore, e vetmja metodë letrare ishte ajo e realizmit socialist, e cila 
mbante frymën e ideologjizuar të letërsisë sovjetike prej nga u morr edhe modeli i saj. Tërë 
krĳ imtaria letrare e artistike iu nënshtrua ideologjisë dhe politikës totalitare. Ajo ishte një 
letërsi e angazhuar në shërbim të ndërtimit të socializmit dhe te “njeriut të ri”.
Duke këndvështruar prodhimin letrar e poetik të gjysmes së dytë të shek. XX, si dhe analizat 
dhe studimet kritike, letrare e estetike të kësaj periudhe, lehtësisht vihet re tendenca e theksuar 
dhe prirja e zhvillimit të letërsisë dhe arteve, domosdoshmërisht edhe e poezisë, në bazë 
të disa kritereve të ngushta si: partishmëria, heroi pozitiv, kuptimi materialist dhe diaktik 
i shoqerisë, tendenca revolucionare historike, luft a kundër ndikimeve të huaja borgjezo-
revizioniste etj. 
 

Konteksti social-kulturor i zhvillimit te poezisë shqipe

Në këtë kuadër edhe poezia shqipe shfaq prirjen e saj duke u përshkruar nga 
ideologjia sunduese. Jo vetëm në tërësi letërsia, por edhe çdo vepër letrare e artistike, 
çdo vëllim poetik duhej patjetër të përcillte idenë e socializmit fi timtar, si rendi më i 
përparuar që frymëzonte shoqërinë shqiptare, si vend i së ardhmes dhe i drejtësise 
dhe i barazisë shoqërore.
Edhe pse nën një censurë të rreptë, mendimi kritik dhe letrar pranon se, u vunë 
në qarkullim edhe mjaft  vepra poetike, të cilat iu shmangen parimeve të realizmit 
socialist apo ranë në kundërshti me këto parime letrarë. Megjithatë, duhet të 
pranojmë se metodën realizmit socialist mjaft  shkrimtarë dhe poetë e perqafuan me 
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bindje.
Krĳ imtaria e mjaft  poetëve të talentuar si: Ismail Kadare, Dritëro Agolli, Xhevahir 
Spahiu, Fatos Arapi, Jorgo Bllaci, Agim Shehu, Koçi Petriti, Ndoc Gjetja, Ndoc 
Papleka, etj., në krĳ imtarinë e tyre poetike manifestuan edhe një shprehje të tërthortë 
dhe me nëntekst në botën e tyre poetike.
Vepra të tilla poetike, me vargje në trajta simbolike dhe alegorike, pas brezit të 
poetëve të viteve ’60 të shek. XX, nisën dhe nxitën nën shebullin e poetëve të shquar 
të këtj brezi si Ismail Kadare, Fatos Arapi e Dritëro Agolli, të cilët i dhanë një frymë 
më të thellë novatore duke shpërthyer frymën dhe kallëpet e mëparshme të poezisë 
shqipe.
Përdorimi i vargut të lirë dhe prirja fi lozofi ke e artit poetik u bënë edhe objekt i një 
vargu debatesh e diskutimesh të hapura në vitet ’50- ’60 të shekullit XX. Në gazetën 
“Drita”, revistën “Nëntori” apo gazetën “Zëri i Rinisë” u botuan mjaft  artikuj për 
“frymën e re në poezine shqipe”, “të vjetrit dhe të rinjtë në poezi”, “kundër klisheve 
në poezinë shqipe” etj.
Mjaft  poetë dhe shkrimtarë në vitet ’70- ’80 të shek. XX iu nënshtruan debateve e 
diskutimeve të ashpra pasi përvetësimi i shkollave letrare perëndimore, ishte i 
ndaluar dhe mjaft  poetë u dënuan dhe u diskriminuan edhe në shtyp dhe në Lidhjen 
e Shkrimtarëve e Artistëve. Herë-herë veprat e tyre poetike ndaluan, duke u quajtur 
“ndikime te huaja borgjezo-revizioniste”, me të cilat letërsia e realizmit socialist ishte 
në luft ë të përhershme. 
Por ndodhte që poetë si: Xhevahir Spahiu, Moikom Zeqo, Thanas Dino, Sulejman 
Mato etj., që pelqenin krĳ imtarinë e Franc Kafk ës, Marsel Brustit, të cilët ishin majat 
e letërsisë moderne evropiane, u denigruan dhe u çuan ne qarkullim në qytete e 
fshatra të tërë me vite, ose në miniera “për të njohur më mirë jetën”. 
Dekadat e fundit, në mendimin tonë kritik dhe letrar, për këtë pjesë të letërsisë 
shqipe, janë zhvilluar edhe takime e debate, është ajo letërsi disidente, të cilët 
kërkonin një letërsi tjetër të lirë politikisht e estetikisht. Për lëvrimin e fj alës së tyre 
politike në kundershtim me metodën e realizimit socialist disa prej këtyre poetëvë 
janë internuar, burgosur apo pushkatuar.  
Qysh në vitet ’50 të shek. XX. kërkesës për krĳ imtari letrare të lirë të Sejfulla 
Malëshovës, Ymer Dishnicës dhe Skënder Luarasit iu dhanë goditje të rëndë.  Sejfulla 
Malëshova u dënua me internim të përjetshëm, iu hoq e drejta e botimit. Po kështu 
edhe Ymer Dishnica u internua në Berat. Kasëm Trebeshina u burgos, kurse Trifon 
Xhagjika u pushkatua pse ne poezitë e tĳ  “kishte frymë antirevolucionare”.
Meqënëse mungonte liria e krĳ imit letrar, disa prej poetëve u arratisën nga Atdheu, 
si: Arshi Pipa, Martin Canaj, Bilal Xhaferri etj., duke vazhduar krĳ imtarinë e tyre 
poetike në diasporë, në vendet perëndimore ku u vendosën si emigrantë, në 
Gjermani, Itali dhe SHBA.
Sidoqoft ë në tablonë e zhvillimit të poezisë shqipe të gjysmës së dytë të shek. XX, 
sistemi totalitar anatemoie burgosi një varg poetësh të shquar si: Petro Marko, 
Mitrush Kuteli, Nexhar Hakiu, Pano Taçi, Jorgo Bllaci, Daut Gumeni, Visar Zhiti, 
Halim Qendro, Fraderik Reshpja, por në vitet ’80, për ta vënë “nën fre” luft ën kunder 
shfaqjeve te huaja në poezi e në arte u pushkatuan dhe poetët: Havzi Nela, Genci 
Leka e Vilson Blloshmi.
Duke kundershtuar zhvillimin e letërsisë bashkëkohore, kryesisht poezinë moderne 
shqipe ne keto shtatë dekadat e fundit, duhet të pranojmë se është shmangur disi 
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edhe gjykimi i saktë për të përfshirë ne tablon e zhvillimit të poezisë edhe zhvillimet 
poetike në Kosove dhe ndër Arbëreshët e Italisë , apo ndër shqiptarët e Malit të Zi 
edhe Maqedonisë.
Në Kosovë u krĳ ua një biblotekë e tërë poetike, me poetë të talentuar si: Enver 
Gjergjeku, Ali Podrimja, Adem Gajtani, Rahmadan Dedaj, Qerim Ujkani, Farudin 
Gunga, Azem Shkreli, Murat Isaku, Abduazis Islami, Agim Vinça, Sabri Hamiti, 
Esad Mekuli, të cilët meritojnë një vëmendje më të madhe në studimet tona letrare 
e estetike.
Një pjesë e kësaj krĳ imtarie poetike të botuar në Prishtinë, Shkup dhe Ulqin u 
ribotua edhe në Tiranë, në antologji poetike 1975, 1979, 1983 e 1989, por në to vihet 
re përzgjedhja ideologjike.
Një vëmendje të veçantë në këtë punim ka tërhequr edhe lëvrimi i poezisë moderne 
shqipe në këto dy dekadat e fundit 1990-2010 , të cilat shoqërohen me ndryshimet në 
jetën politike e shoqërore të vendit tonë drejt integrimit europian. 
Krahas poetëve më në zë të letërsisë shqipe si Ismail Kadare, Dritëro Agolli, Fatos 
Arapi, Ali Podrimja, Azem Shkreli, Xhevahir Spahiu e të tjerë, një brez i ri poetësh 
si: Flutura Açka, Ervin Hatibi, Mimoza Ahmeti, Luljeta Leshanaku, Arjan Leka, 
Ilir Pojanaku, Gëzim Hajdari, Basri Çapriqi, Gentian Çoçoli e mjaft  të tjerë me 
krĳ imtarimë e tyre poetike kanë krĳ uar një vizion të ri të poezisë, duke përfi tuar 
edhe përvojën e poezisë europiane e asaj botërore.
Me gjithë mangësitë dhe anatenimet që vihen re në lëvrimin e poezisë modern shqipe 
në gjysmën e dytë të shek. XX, në tërësi kjo pasuri poetike e larmishme tashmë, me 
vlerat e saj më të arrira është botuar edhe vazhdon të botohet edhe në disa gjuhë 
të huaja. Tashmë në disa vende europiane si Itali, Francë, Gjermani, Rusi, Greqi, 
Maqedoni, Danimarkë e Angli, janë botuar disa antologji të lirikës poetike shqipe në 
gjuhët e këtyre vendeve.
Po kështu majaft  poetë si: Ismail Kadare, Dritëro Agolli, Ali Podrimja, Fatos Arapi, 
Azem Shkreli, Natasha Lako, Mimoza Ahmeti, Besnik Mustafaj, Niko Kacalidha, 
Muje Buçpapa, Flutura Açka, Gëzim Hajdari, Visar Zhiti, Hiqme Meçaj, kanë 
botuar vëllimet e tyre poetike në: frengjisht, anglisht, gjermanisht, spanjisht, italisht, 
greqisht, turqisht, kroatisht etj.
Ajo që dëshiroj të vë në dukje qysh në hyrjen e këtĳ  punimi është se, veç studimeve 
letrare e estetike që janë botuar për letersinë e traditës, atë romantike të viteve ’30- 
’40 të shek. XX, për poezinë e krĳ uar në dekadat e fundit vihet re një mangësi e 
studimeve, artikujve e monografi ve për rrafshet dhe tipologjinë e zhvillimit të 
poezisë bashkëkohore.   
Punimi, siç vërehet edhe nga titulli, përfshin një periudhë të gjatë të zhvillimit 
të poezisë sonë. është bërë përpjekje të hetojmë rrjedhat, tendencat, proceset dhe 
dukuritë kryesore të poezisë shqipe pas Luft ës së Dytë Botërore dhe në dekadat e 
fundit të jetës shqiptare.
Duke ndjekur hap pas hapi, këto zhvillime poetike, strukturën poetike dhe botën 
tematike e motivore, konceptet estetike dhe ndjeshmërinë në mënyrë të vacantë  
mjetet shprehëse, në analizat dhe përgjithësimet e bëra, nxjerrin krye mjaft  çështje 
që kanë të bëjnë me rrjedhat e proceseve të përgjithshme letrare, si dhe kontekstet 
historike e letrare të tyre.
Në lëvrimin e poezisë shqipe gjatë gjysmës së dytë të shek. XX deri në kohët tona, 
numri i poetëve që përcaktojne zhvillimet e saj është i madh por në këtë punim do 
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të ndalemi përgjithësisht ne pamjen e kësaj poezie, për ti dhënë një vend më të gjerë 
krĳ imtarisë së poetëve të viteve ’60. 
Gjenerata e viteve ’60 që u shfaq në poezinë shqipe, si në vendin tonë dhe në Kosovë, 
me botën e tyre poetike sollën ndryshime të thella në strukturën e poezisë shqipe, 
e cila ka të bëjë jo vetëm me temat dhe motivet, por edhe me leksikun, fi guracionin 
dhe sintaksën poetike. 
Me gjithë vështirësitë e mëdha që ndeshi zhvillimi i letërsisë shqipe pas Luft ës së 
Dytë Botërore dhe metodës socreale që u ngjiz në të, duhet të vemë në dukje, se 
poezia shqipe u mbështet. në traditën e krĳ uar më parë nga poetët mjaft  të shquar si: 
Ernest Koliqi, Migjeni. Kuteli, Ali Asllani, L. Poradeci, Gaspër Pali, etj. 
Letërsia shqipe, e kryesisht poezia, është produkt i një procesi letrar të zhvilluar qysh 
në vitet e Luft ës së Dytë Botërore, e krĳ uar në rrethanat e trazuara të luft ës dhe të 
kohës, duke shfaqur edhe prirjen për ideologjizimin e saj. 
Përgjithësisht poezia që lindi dhe u zhvillua në vitet e Luft ës së Dytë Botërore, me 
gjtihë dobësitë dhe mangësitë e saj, lidhet edhe me faktorë të tillë si klimën artistike, 
kulturën letrare individuale, komunikimin e poezisë me publikun, si dhe kalimin 
gojë më gojë të saj, sipas modelit e traditës folklorike. 
Një pjesë e kësaj krĳ imtarie poetike, fryma e së cilës ndikoi edhe në dekadat më 
pas, erdhi si një krĳ imtari e njerëzve të shkolluar dhe të emancipuar. Disa prej tyre 
kishin kryer studimet në Normalen e Elbasanit, Liceun e Korçës, Shkollën Teknike 
të Tiranës. gjimnazin e Shkodrës dhe të Gjirokastrës, dhe një pjesë shkollat në Itali e 
Francë. 
Një pjesë e poetëve të këtĳ  brezi njihnin dhe përdornin gjuhët e huaja, me anën e të 
cilave kishin krĳ uar kontakte me rrymat dhe botimet poetike të letërsisë botërore të 
kohës. Nga pikëpamja e mjeteve fi gurative, poezia e kësaj kohe ndërtohet përmes 
ligjërimit të drejtpërdrejt, sipas modeleve folklorike të vargëzimit. 
Një pjesë e kësaj poezie, me frymë deklarative e kushtruese që vĳ oi edhe në vitet ’50, 
ishte krĳ uar në burgjet nazi-fashiste. Ato dëshmojnë për kulturë dhe intuitë poetike 
dhe meditime, të cilat shpërfaqen nëpërmjet epiteteve, metaforave dhe krahasimeve. 

Poezia e viteve ’50-’60 në kërkim të reja poetike

Në vitet ’50-’60 të shek. XX, poezia shqipe shfaqi në botën e vetë poetike edhe një 
ligjërim të varfër e vulgar, stil deklarativ dhe folklorizim të thatë. Në fund të viteve 
’50, përpjekja e mjaft  poetëve nisi të synonte artikulimin e një poezie me natyrë tjetër, 
në kërkim të detajeve poetike dhe strukturën më të larmishme stilistike. 
Mendimi ynë kritik e letrar, ka vënë në dukje se, poezia shqipe që u kultivua në vitet 
’50 të shek. XX, me botën e saj tematike e motivore, fi guracionin poetik e deklarativ, 
të përfaqësuar nga poetë të tillë si: Ll. Siliqi, A. Çaçi, M. Gurakuq, Dh. Shuteriqi, A. 
Varfl  etj., e dëmtoi mjaft  rrjedhën e zhvillimeve poetike. 
Kjo lloj poezie kushtuese e patetike, nën trysninë e politikave zyrtare të kohës zbaton 
me fanatizëm poetët e viteve ’50 iu shmangën traditës poetike të krĳ uar më parë 
nga Migjeni, Kuteli, Poradeci, Pipa etj., duke i kthyer frymëzimet e tyre poetike në 
natyrën e ligjërimeve politike. 
Konvencioni poetik i këtyre poetëve, nëpërmjet krahasimeve dhe epiteteve të 
rëndomta e vulgare, në vitet më pas, nisi të tingullonte i pakuptimtë dhe anakronik, 
prandaj mjaft  poetë të rinj e të talentuar u ngjitën kundër frymës së vjetër letrare të 
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fi guracionit dhe imazhet poetike. 
Zëvendësimi i konvencave të vjetra poetike me konvenca të reja, në përshtatje me 
zhvillimin e shoqërisë, nxiti një debat të fuqishëm teoriko-letrar midis “të vjetërve" 
dhe “të rinjve", në raportet mbi traditën dhe novatorizmin. duke i hapur udhë 
koncepteve të reja moderne të poezisë shqipe. 
Në vitet '60 të shek. XX, krahas talentit dhe formimit të gjerë arsimor dhe kulturor, 
mjaft  poetë nisën të shfaqin prirjen ndaj një gjuhe të pasur metaforike, me tema e 
motive mbi ngjarje të rëndësishme nga koha dhe historia. 
Në tërësi në poezinë shqipe të gjysmës së dytë të shek. XX, sundoi metoda e realizmit 
socreal, me politizime e artikulime, të cilat u bënë edhe objekt i diskutimeve* çensurës 
e ndalimit të botimeve duke i bërë karton. Mjaft  poetë si Petro Marko, Mitrush Kuteli, 
Pano Taçi, Jorgo Bllaci, Visar Zhiti, Daut Gumeni, Frederik Reshpja, Halil Qendro, u 
burgosën nga regjimi totalitar, një pjesë tjetër u dëbuan dhe u internuan. 
Disa poetë të tjerë të talentuar si: Trifon Xhagjika, Havzi Nela, Vilson Blloshmi, Genci 
Leka, etj., u pushkatuan dhe krĳ imtaria e tyre poetike u ndalua. Poetë të tjerë si: 
Xhevahir Spahiu, Viktor Qurku, Moikom Zeqo, Thanas Dino, Faslli Haliti, Sadik 
Bejko, u anatemuan dhe u bënë objekt diskutimesh e debatesh si poetë antisocialist. 
Megjithkëto, në vitet ’60, në vendin tonë u shfaq një brez i poetëve novatorë, me 
Ismail Kadarenë, Dritëro Agollin, Fatos Arapin, Dhori Qiriazin etj., të cilët i çelën 
shtigje të reja poetike poezisë shqipe bashkëkohore. 
Po ashtu edhe në Kosovë, poetë të tillë të talentuar si: Azem Shkreli, Enver Gjergjëku, 
Din Mehmeti, Ali Podrimja, Adem Gajtani etj., me botën e tyre poetike i dhanë asaj 
një vizion të ri në rrafshin formal që lidhet me teknikat apo gjetjet gjuhësore dhe në 
aspektin semantik. 
Në poezinë shqipe të këtĳ  brezi të talentuar, nisi një strukturë e te ligjërimore, 
befasuese e novatore, në aspektet përceptuese e receptuese, duke vendosur një 
marrëdhënie moderne me lexuesin dhe fi zionominë e poezisë shqipe. 
Botimet e vëllimeve “Ëndërrime” apo “Shekulli im" të Ismail Kadaresë, “Në rrugë 
dola” i Dritëro Agollit, apo “Shtigje poetike" i Fatos Arapit, realizuan jo vetëm 
shkëputjen nga tradita krĳ uese, por nëpërmjet teknikave dhe shprehjeve gjuhësore 
dhe detajeve jetësore. e shndërruam me një konceptim të ri dhe sistem të ri letrar 
konceptimin, ligjërimin dhe rreptimin : poezisë shqipe, duke i dhënë një pamje 
modeme e novatore. 

Përfundime

Duke u mbështetur me mendim kritik dhe letrar të mjaft  studiuesve, edhe në këtë 
punim shtjelluar disa nga aspektet e modernitetit dhe novatorizimit në poezinë 
shqipe të viteve '60-'80. Ai konsiston në disa drejtime. kryesisht janë të lidhura me 
mohimin e konvencioneve të vjetëruara të poezisë shqipe të kultivuar në vitet '50. 
 Duke i parë këto ndryshime në tërë letërsinë shqipe të kësaj kohe, e veçanërisht 
në poezi, në vitet ’70-’80, nxjerrin krye mjaft  individualitete të spikatur poetike në 
Shqipëri si: Xhevahir Spahiu, Frederik Reshpja, Moikom Zeqo, Anton Papleka, Niko, 
Kacalidha, Hiqmet Muçaj, Faslli Haliti, Ndoc Gjetja, Rudolf Marku etj., në frymëzimin 
e të cilëve vihet re prirja e shmangies nga tematika e orientuar, nga tonet oratorike, 
duke u bërë më e pranishme poezia e përditshmërisë, me zbërthime universale. 
Në vitet ’80 edhe dë Kosovë, poezia shqipe u përfshi në një fazë të re të zhvillimit të 
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saj. Edhe pse mes represionit të pushtetit serb, poezia shqipe në Kosovë, nëpërmjet 
një brezi të talentuar poetësh si Fahredin Gunga, Sabri Hamiti, Qerim Ujkani, Agim 
Vinça, Tahir Desku, Rrahman Dedaj, Hasan Hasani, shfaqi: një tipar të ri, kultivimin 
e simbolizmit dhe shkundjen prej iluzioneve të fatkeqësive kolektive. 
Kjo gjendje e poezisë shqipe në Kosovë, shprehet edhe me portretizimin e subjektit 
lirik, i cili shfaqet herë-herë i tronditur, për shkak të përdhunimit të identitetit etnik 
nga pushteti serb. Vetë fi guracioni poetik i kesaj poezie që shfaqet me një vështrim 
abstrakt, është krejt konkret, me zhgënjime për lirinë dhe fatin e tyre. 
Një nga arsyet e prirjes moderniste të poezisë në Kosovë në vitet ’70-’80 është edhe 
fakti se mjaft  prej intelektualëve dhe poetëve patën marrdhënie me kulturën poetike 
europiane, mes shkollimit në universitete të tilla si në Paris, Londër, Vjenë, Munih, 
Bon e gjetkë. Nga ana tjetër, vetë shpirti i protestës në demostratat e Prishtinës në 
vitin 1968 dhe 1981, shtruan nevojën e lirisë intelektuale dhe hapsirave europiane në 
jetën e Kosovës. 
Ky mjedis krĳ oi edhe kushtet që poezia shqipe, në Kosovë, të kultivojë një lloj 
simbolizmi, me ndjenja të thella kombëtare, nisi të bëhej më konkrete dhe të ngërthejë 
në vetvete jetën bashkëkohore të subjektit lirik me sfi dat që i dilnin përpara në kërkim 
të identitetit dhe lirisë së Kosovës.
Krahas kësaj poetike nga vitet 1945-1990, një vëmendje të veçantë në këtë punim i 
është kushtuar edhe zhvillimit të poezisë shqipe pas vitit 1990, ku lindi një lëvizje 
tipike avanguardiste. 
Kur bëjmë fj alë për poezinë shqipe pas vitit 1990, i cili lidhet me zhvillimet sociale e 
shoqërore të shoqërisë shqiptare në integrimin europian, krahas poetëve më në zë të 
periudhës së mëparshme që janë ende aktivë në krĳ imtarinë e tyre poetike, si: Dritëro 
Agolli, Fatos Arapi, Xhevahir Spahiu, Azem Shkreli, Din Mehmeti, Ali Podrimja e të 
tjerë, në kulturën poetike, u shfaqën edhe një brez i ri si mohim i traditës dhe pohim 
i rrymave avanguardiste të Europës. 
Në dekadat e para pas vitit 1990, janë afi rmuar një varg poetësh te talentuar si: 
Mimoza Ahmeti, Ervin Hatibi, Agron Tufa, Rudian Zekthi, llir Belliu, Gentian Çoçoli, 
Rudi Erebara, Andi Meçaj, Flutura Açka, Luljeta Lleshanaku, Basri Çapriqi, Lindia 
Aliu, Lindita Ahmeti e mjaft  të tjerë. 
Poezia e këtyre poetëve, lindi dhe u zhvillua si kundërshti e formave të mëparshme 
poetike, mbi të gjitha; si niohim i letërsisë së realizmit socialist, por edhe si revoltë e 
klisheve të ngurta e politizuese të poezisë socreale. 
Bota poetike e këtyre poetëve solli nota të reja, të cilat edhe pse ishin ndikime nga 
rrymat avanguardiste të tejkaluara tashmë në poezinë europiane, krĳ oi një përfytyrim 
të ri poetik, një thyeĳ e me dimensione të reja. 
Megjithë lëvrimin e kësaj poezie ende në studimet tona kritike e letrare, nuk është 
përcaktuar qartë fi zionomia dhe ndonjë rrymë e veçantë. Më tepër krĳ imtaria poetike 
e këtyre poetëve shprehet si një thyerje e shprehje autëntike e botës bashkëkohore, e 
cila synon në shndërrimin rrënjësortë gjuhës poetike, si dhe refuzimin ideologjik të 
traditës së mëparshme poetike. 
Krahas poetëve më në zë të poezisë shqipe si: Dritëro Agolli, Fatos Arapi, Xhevahir 
Spahiu, Sadik Bejko, Anton Papleka, Hiqmet Meçaj, Moikom Zeqo, Faslli Haliti 
etj., në dekadat e fundit janë botuar edhe mjaft  vëllime poetike nga poetët që kanë 
vuajtur në burgjet e sistemit totalitar si: Visar Zhiti, Pano Taçi, Daut Gumeni, Halil 
Qendro, Mihal Hanxhari etj; 
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Një vend të veçantë në botimet e sotme poetike kanë zënë edhe ribotimet e mjaft  
poetëve të anatemuar nga sistemi totalitar, ose të ndaluar si: Martin Camaj, Arshi 
Pipa, Trifon Xhagjika, Bilal Gmferi, Zef Zorba, e mjaft  të tjerë. 
Edhe pse gjatë gjysmës së dytë të shek. XX, mendimi kritik e letrar mbi zhvillimin 
e poezisë shqipe ka th'ënë fj alën e vet në mënyrë të politizuar. ende nuk po e thotë 
si duhet mendimin e vet për këtë ligjërim të ri poetik. duke e krahasuar edhe me 
nivelet më të mira të poezisë bashkëkohore europiane. 
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Efektet e mënyrave të ndryshme të vlerësimit në motivimin e nxënësve gjatë 
përvetësimit të  gjuhës   shqipe

Emirjana  Islami

Abstrakt

Qëllimi kryesor i këtĳ  punimi është të analizojë dhe të paraqesë një panoramë të plotë 
të mënyrave të ndryshme të vlerësimit, shoqëruar me ndikimet e tyre në motivimin 
e nxënësve gjatë përvetësimit të gjuhës shqipe. Gjithashtu, ky studim ka edhe dy 
qëllime të tjera: Së pari, të pasqyrojë ndikimin e mënyrave të vlerësimit në secilin 
faktor të motivimit dhe të përcaktojë mënyrat e vlerësimit që ndikojnë pozitivisht në 
secilin faktor të motivimit për të nxënë. Së dyti, të kontribuojë me një politikë të re 
të vlerësimit me qëllim nxitjen e motivimit të nxënësve gjatë përvetësimit të gjuhës 
shqipe.
Për të përshkruar marrëdhëniet midis mënyrave të vlerësimit dhe faktorëve të 
motivimit u përdoren metodat sasiore dhe cilësore. Instrumentet e përdorur ishin 
pyetësori dhe intervistat me nxënësit. Studimi u krye me 90 nxënës të shkolles se 
mesme  publike, të cilët u përzgjodhën ne tri klasa  ne   Durrës. Studimi cilësor 
konsiston në 10 intervista gjysmë të strukturuara me nxënës të përzgjedhur në 
mënyrë të qëllimshme. 
Nga gjetjet e këtĳ  studimi ka rezultuar se  strategjitë që përdor mësuesi  gjatë 
vlerësimit me gojë, dosja e nxënësit, vetëvlerësimi dhe vlerësimi i njëri-tjetrit 
ndikojnë pozitivisht në motivimin për të nxënë gjatë përvetësimit të gjuhës shqipe.  
Nga rezultati del se, faktori që ka ndikim themelor në motivimin e nxënësve në 
përvetësimin e gjuhës është strategjia që përdor mësuesi  gjatë  vlerësimit me gojë. 
Më  pas renditen vetëvlerësimi, vlerësimi i njëri-tjetrit dhe në fund dosja e nxënësit.
Si përfundim, mund të pohohet se gjetjet e këtĳ  studimi mund të ndihmojnë politikë 
bërësit dhe vendimmarrësit e arsimit, institucionet arsimore dhe mësuesit e gjuhës në 
rishikimin dhe përmirësimin e mënyrave të vlerësimit me qëllim nxitjen e motivimit 
të nxënësve në përvetësimin e gjuhës. Fjalët kyçe: mënyrat e vlerësimit, efektet, 
motivimi, nxitje, përvetësimi, gjuhe  shqipe. 
 Në praktikën e përditshme mësuesit zakonisht janë tradicionalë në format e mënyrat 
me të cilat vlerësojnë nxënësit, por pavarësisht metodës a teknikës së përzgjedhur janë 
vënë në diskutim çështjet: A është motivues vlerësimi që marrin nxënësit? A motivohen 
ata nga vlerësimi që marrin në klasë dhe a do dëshironin ata një vlerësim ndryshe?
 Vlerësimi tradicional në shkollë përfshin thjesht një mekanizëm për sigurimin e 
një indeksi të nxënies, i cili ka për bazë një model të parashikuar ku: mësuesit japin 
mësim, testojnë njohuritë e nxënësve  për përmbajtje të caktuara, gjykojnë për arritjet 
e tyre bazuar në “testime” dhe më pas vazhdojnë me mësimin pasardhës. Kjo mënyrë 
e vlerësimit sot është vënë në pikëpyetje sepse pritjet shoqërore për arsimin sot kanë 
ndryshuar, shkencat konjitive kanë dhënë rezultate të reja për natyrën e të nxënit 
dhe ky vlerësim tashmë është sfi duar. Ekspertë si Ken O'Connor (2002), Douglas 
Reeves (2009), dhe Robert Marzano (2006) kanë sugjeruar ndryshime të rëndësishme 
në politikat e vlerësimit me notë për të inkurajuar një klimë të përqendruar në të 
nxënë dhe jo vetëm në rezultate dhe klasifi kim.. (Marzano, 2006; O'Connor, 2002; 
Reeves, 2009).
Vlerësimi në kontekstin e ri të tĳ  duhet t’u përshtatet nxënësve, mënyrës se si mësojnë 
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ata dhe t’i motivojë ata gjatë përvetësimit të gjuhës .
 Një çështje tjetër shqetësuese është se sa mësuesit dhe nxënësit mund të përshtaten 
në rolet e tyre të një kulture të re të vlerësimit. Për të siguruar që “hapi pasardhës” 
të rrisë cilësinë e nxënies, duhet që si mësuesit edhe nxënësit të jenë “të gatshëm të 
ndryshojnë rolet në mbështetje të të nxënit.2” (“Nxënësit duhet të ndryshojnë rolin 
e tyre në vlerësim nga marrës pasivë në një rol aktiv, ku mund të marrin përgjegjësi 
për të menaxhuar të nxënit.3). Një shembull është përfshirja e tyre në vlerësim, ku 
ata mund të vlerësojnë veten dhe njeri -tjetrin dhe të identifi kojnë pikat e forta dhe 
të dobëta në përputhje me rrethanat.Vlerësimi është në qendër të vëmendjes si  një 
komponentë kritik i mësimdhënies që ndikon drejtpërsëdrejti procesin e nxënies.
 (Brookhart, 1997, 2004, 2007; McMillan, 2007; Shepard, 2005), por vihet re një mungesë 
e hulumtimit sistematik që trajton natyrën e vlerësimit dhe ndikimin e vlerësimit 
në motivimin e nxënësve. Brookhart dhe Durkin (2003) kanë hulumtuar praktikat 
e vlerësimit të mësuesve dhe motivimin e nxënësve në shkollat e mesme, por nuk 
kanë shqyrtuar ndikimin e mënyrave të vlerësimit me karakter formues. Mënyrat 
e vlerësimet me karakter formues përfshĳ në identifi kimin e dobësive, korrigjimin, 
i cili do të ndihmojë nxënësit drejt arritjeve të objektivave mësimore. (Brookhart, 
2007; Guskey, 2010). Mënyrat e vlerësimit me karakter formues sigurojnë feedback 
dhe informacion të personalizuar se çfarë nxënësit duhet të bëjnë për të përmirësuar 
performancën e tyre. 
Për shkak të këtĳ  ndikimi të mënyrave të vlerësimit në motivimin e nxënësve, 
studimi dhe analiza e tyre përbën domosdoshmëri. Në këtë kuadër, punimi im, 
synon të identifi kojë dhe analizojë ndikimin e mënyrave të vlerësimit në motivimin e 
nxënësve gjatë përvetësimit të gjuhës , duke paraqitur mundësitë, implikimet, sfi dat 
dhe rreziqet që vĳ në nga vlerësimi. Në mënyrë të veçantë, theksohet rëndësia që 
paraqet roli që luajnë mësuesit dhe vetë nxënësit në këtë proces. 
Qëllimi i kërkimit i këtĳ  studimi është analizojë dhe të paraqesë një panoramë të 
plotë të mënyrave të ndryshme të vlerësimit të shoqëruara me efektet e tyre në 
motivimin e nxënësve gjatë përvetësimit të gjuhës. Gjithashtu, ky studim ka edhe dy 
qëllime të tjera.
 Së pari, të pasqyrojë ndikimin e mënyrave të vlerësimit në secilin faktor të motivimit 
dhe të përcaktojë  mënyrat e vlerësimit që ndikojnë pozitivisht në secilin faktor të 
motivimit për të nxënë.
 Së dyti, të kontribuojë me një politikë të re të vlerësimit në lidhje me nxitjen e 
motivimit të nxënësve në përvetësimin e gjuhës. 

Objektivat  dhe  çështjet  kërkimore

 Për të përmbushur qëllimet e tĳ  dhe duke u bazuar në gjetje të studimeve të ndryshme 
rreth mënyrave të vlerësimit dhe motivimit, ky punim ka objektivat kërkimore në 
vĳ im, të cilat do të përmbushen nga hipotezat dhe pyetjet kërkimore përkatëse. 
• Objektivat e studimit  
Për të përmbushur qëllimet e tĳ  dhe duke u bazuar në gjetje të studimeve të ndryshme 
rreth mënyrave të vlerësimit dhe motivimit, punimi ka objektivat kërkimore në vĳ im:
 Objektivi 1 :Të evidentohen perceptimet e nxënësve në lidhje me feedback-un e 
marrë nga mësuesi dhe komunikimin e kompetencave dhe kritereve të vlerësimit 
gjatë përvetësimit të gjuhës. 
Objektivi 2: Të evidentohen perceptimet e nxënësve rreth përdorimit të mënyrave të 
vlerësimit formues gjatë përvetësimit të gjuhës. 
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Objektivi 3: Të evidentohen perceptimet e nxënësve rreth komponentëve të 
motivimit për të nxënë gjatë përvetësimit të gjuhës.
 Objektivi 4 : Të evidentohen perceptimet e nxënësve rreth mënyrave të vlerësimit 
në gjuhë , tek të cilat ata kanë më shumë besim dhe të identifi kohet se çfarë duhet të 
përmirësohet në praktikat e vlerësimit të nxënësve me qëllim nxitjen e motivimit të 
tyre gjatë përvetësimit të gjuhës . 
Objektivi 5:Të evidentohet nëse ka diferenca të dallueshme midis komunikimit të 
kompetencave mësimore dhe kritereve të vlerësimit, strategjive që përdor mësuesi 
gjatë vlerësimit me gojë dhe interesit të nxënësve  në shkollat publike.
 Objektivi 6: Të përcaktohet marrëdhënia midis mënyrave të vlerësimit dhe ndikimi 
i tyre në secilin komponentë të motivimit për të nxënë gjatë përvetësimit të gjuhës.

• Mënyrat e vlerësimit   zbërthyer në katër komponentë të cilët janë: 
Dosja e Nxënësit  
 Mbledhja e qëllimshme e shembujve të punës së nxënësve, të cilat 

demonstrojnë përpjekjet, përparimin dhe nivelin e të kuptuarit të tyre gjatë një 
periudhe kohore, përbëjnë tiparet kryesore të dosjes së nxënësit. (William dhe 
Thompson ,2008). 
Vetëvlerësimi i nxënësve .Vetëvlerësimi është një tjetër mjet i vlefshëm për të 
matur të nxënit. “Nëse nxënësit janë të angazhuar në vlerësimin e punës së tyre, ata 
përpiqen të mësojnë kriteret për një performancë të cilësisë të lartë dhe ata janë të 
gatshëm ti aplikojnë ato. (Herrera et al., 2007). 
Vlerësimi i Njëri- tjetrit . Gjatë vlerësimit të njeri- tjetrit, nxënësit vlerësojnë punën e 
shokëve të klasës në krahasim me kriteret e vendosura nga mësuesi, apo nga nxënësit 
dhe mësuesi.
 Sipas Gipps (1992) “Vlerësimi i njëri tjetrit u mundëson nxënësve të zhvillojnë 
aft ësitë dhe shkathtësitë, të cilat u mohohen  atyre në një mjedis të të nxënit, ku 
mësuesi vlerëson punën e tyre.” 
Pyetje Strategjike të mësuesve gjatë vlerësimit me gojë : “Pyetjet strategjike nxisin 
një debat të përbashkët, duke krĳ uar konfl ikt, i cili kërkon diskutim dhe inkurajon 
nxënësit të mendojnë nga këndvështrime të ndryshme”. (Black et al.,2003) 
Komponentët e motivimit  .Motivimi nuk mund të vërehet drejtpërdrejt dhe të 
matet saktësisht. Në përgjithësi, hulumtuesit shqyrtojë shenjat, sjelljet, fj alët dhe 
tregimet e njerëzve për treguesit e interesit, përpjekjes, këmbënguljes. (Ginsberg dhe 
Wlodkowski, 2000). faktoret e  motivimit jane bazuar në kornizën e propozuar nga 
Grupi i Reformës së Vlerësimit (2002a), në Angli, e cila e trajton motivimin nga një 
këndvështrim psikologjik, në nivelin individual të nxënësve duke e zbërthyer atë në 
tetë komponentë:
Përpjekja . Përpjekja mund të përkufi zohet se sa një individ është i përgatitur të 
përpiqet dhe të vazhdojë një detyrë. Nëse nxënësit janë të motivuar, ata duhet të 
investojnë më shumë përpjekje në të nxënë, të jenë të gatshëm të provojnë edhe të 
përballen me vështirësi dhe pengesa. 
Orientimi i Qëllimit . Meece, Blumenfeld dhe Hoyle (1988) përcaktojnë orientimin 
e qëllimit si një grup të qëllimeve të sjelljes, të cilat përcaktojnë se si nxënësit qasen 
dhe angazhohen në aktivitete të të nxënit. 
 Fokusi i Kontrollit .Fokusi i kontrollit nënkupton se sa nxënësit e kanë nën kontroll 
të nxënit apo nëse ata kontrollohen apo drejtohen nga të tjerët, të cilët përfshĳ në 
mësuesit, prindërit apo presionin shoqëror. 
 Vetefi kasiteti  . Vetefi kasiteti ka të bëjë me vlerësimin, organizimin dhe veprimet 
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e nevojshme të nxënësve në              situata të paqarta, të paparashikueshme dhe 
stresuese. (Bandura dhe Schunk, 1981). Në këtë   përkufi zim, vetefi kasiteti është i 
lidhur ngushtë me besimin sesi perceptohet aft ësia e dikujt e cila ndikon drejtpërdrejt 
në vlerësim. 
 Ndjenja e të qenit  nxënës . Grupi për Reformën në Vlerësim (2002a) përkufi zon 
“ndjenjën e të qenit nxënës,” si besimi tek nxënësit për të mësuar nga përvojat në 
klasë. 
 Vetëvlerësimi.  Sipas Cast dhe Burke (2002), vetë vlerësimi i referohet, “vlerësimit 
të përgjithshëm pozitiv të një individi për veten“ (f. 1042), i cili përbëhet nga dy 
dimensione të dallueshme, si kompetenca dhe vlera. Dimensioni i parë bazohet në 
me ndikimin më të madh në motivimin për të nxënë? Efi kasitetin dhe ka të bëjë 
me shkallën e perceptimit të vetvetes si i aft ë dhe efi kas, ndërsa dimensioni i dytë 
bazohet në vlerë, e cila përfshin shkallën në të cilën individët ndjehen persona me 
vlera. 
 Vetorganizimi. Sipas Grupit të Reformës së Vlerësimit (2002a), vetorganizimi 
i referohet, kapacitetit të nxënësve për të vlerësuar punën e tyre dhe për të bërë 
zgjedhje në lidhje me hapat e ardhshëm. 
Interesi.Interesi, sipas Grupit për Reformën në Vlerësim (2002a), i referohet 
kënaqësisë nga angazhimi në procesin e të nxënit. 
• Vlerësimi në arsim klasifi kohet në tri kategori themelore: 
 1. Vlerësimi i mësuesve: Ky tip vlerësimi sipas Strong (2011), përfshin shqyrtimet 
e kualifi kimeve, testimet e njohurive, vëzhgime të praktikave të mësimdhënies dhe 
vlerësimet e nxënësve për mësuesit e tyre. Qëllimi i përgjithshëm i vlerësimit të 
mësuesve është të mbrojë dhe të përmirësojë cilësinë e mësimdhënies dhe nxënies. 
Siç theksohet edhe nga Darling, Hammond dhe Youngs (2004), “Informacioni 
i mbledhur nga vlerësimi i mësuesve përdoret jo vetëm për hartimin e politikave 
arsimore dhe vendimmarrje, por edhe për zhvillimin e tyre profesional” 
2. Vlerësimi i programeve: Është vlerësim i cili ka si qëllim të zbulojë dhe të përcjellë 
informacion teknikisht të mjaft ueshëm në lidhje me karakteristikat dhe vlerat e 
programeve me qëllim gjykimin e tyre si të efektshëm apo përmirësimin e tyre në të 
ardhmen (Scriven,1967). 
3. Vlerësimi i arritjeve të nxënësve: Përbën një proces i cili i jep vlera të caktuara 
pozitive apo negative arritjeve të nxënësve dhe vetë sistemit arsimor në tërësi. 
Vlerësimi është një proces, të cilin nxënësit nuk mund ta shmangin, siç deklaron 
Boud (1995b), 
“Nxënësit mund t‘i shpëtojnë me vështirësi efekteve të mësimdhënies së dobët, por 
ata nuk mund t‘i shpëtojnë efekteve të një vlerësimi të dobët” (f.35).
 Gjithashtu, Rowntree (1987), thekson se procedurat e vlerësimit u ofrojnë përgjigje 
pyetjeve në vĳ im: 
• A janë vlerësuar arritjet dhe cilësitë e nxënësve në mënyrë objektive? Cilat ishin 
objektivat mësimore dhe a janë realizuar ato?
 Sipas Mita (2009), vlerësimi arsimor përdoret për këto qëllime, “Siguron një feedback 
për përparimin e nxënësve, u siguron nxënësve një feedback për përparimin e tyre, 
motivon nxënësit, vlerëson gatishmërinë e nxënësve për nxënie të mëtejshme.”
Qëllimi i vlerësimit të arritjeve të nxënësve bazohet në tri këndvështrime: 
Së pari: Gjykimi që ka të bëjë me qëllimin teknik të vlerësimit (të nxjerrim një gjykim 
duke u bazuar në standarde, duke vlerësuar me notë). 
Sipas HMSO (1995), cituar nga Newton (2007), “Qëllimi i vlerësimit të nxënësve 
është të përcaktojë nivelin e arritjeve të secilit nxënës.”
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 Së dyti: Vendimmarrja ka të bëjë me përdorimin e të dhënave të vlerësimit me qëllim 
marrjen e një vendimi.
 Së treti: Ndikimi i vlerësimit në arritjet e nxënësve (motivimi i nxënësve), i cili 
lidhet drejtpërdrejt me planifi kimin e vlerësimit. Është e rëndësishme të theksohet 
se duhet marrë në konsideratë secili nga tri këndvështrimet e mësipërme në hartimin 
e vlerësimit.  
 Vlerësimi formues (Vlerësimi për të nxënë) 
Vlerësimi përmbledhës (Vlerësimi i të nxënit)
 Qëllimi :Të përmirësojë të nxënit dhe arritjet, të matë arritjet 
Kryhet gjatë të nxënit, çdo ditë, minutë pas minute.  
Kryhet pas një periudhe kohore për të krĳ uar një panoramë të asaj që ka ndodhur. 
Përqendrohet në procesin dhe përparimin e të nxënit. 
Përqendrohet në produktin e të nxënit. 
Është pjesë integrale e procesit të mësimdhënies dhe të nxënies.  
Kryhet pas ciklit të mësimdhënies dhe nxënies. 
Bashkëpunues. Mësuesit dhe nxënësit dinë se ku duhet të arrĳ në, kuptojnë nevojat 
e të nxënit dhe përdorin informacionin e vlerësimit si vërejtje për të udhëhequr dhe 
kanë qendër  mësuesin. Mësuesit caktojnë çfarë nxënësit duhet të bëjnë dhe më pas 
i vlerësojnë ata. përshtatur nevojat e tyre.
 Fluid .Një proces i vazhdueshëm i ndikuar nga nevoja e nxënësve dhe feedback-u i 
mësuesve. 
I ngurtë .Proces i pandryshueshëm nga çfarë kanë arritur nxënësit. 
Si mësuesit edhe nxënësit luajnë rolin e pjesëmarrësve aktivë .  
Mësuesit kanë rolin e auditorëve dhe nxënësit rolin e të audituarve. 
Mësuesit dhe nxënësit përdorin informacionin e mbledhur për një përmirësim të 
vazhdueshëm. Mësuesit përdorin rezultatet për të përcaktuar të suksesshmit apo 
jo, në lidhje me një grup relativisht të caktuar të aktiviteteve mësimore. 
Sipas përkufi zimeve të mësipërme, vlerësimi formues apo vlerësimi për të nxënë 
ka si qëllim përmirësimin e mësimdhënies dhe nxënies si dhe rritjen e arritjeve 
të nxënësve. Ndërsa, vlerësimi përmbledhës apo vlerësimi i të nxënit ka si qëllim 
matjen e arritjeve të nxënësve. Në modelin e vlerësimit formues, vlerësimi është një 
mjet mësimor, i cili nxit të nxënit dhe jo një praktikë mësimdhënieje e hartuar vetëm 
me qëllim vlerësimin me notë, pasi nëse nxënësit përfshihen në procesin e vlerësimit, 
ata fi llojnë ta konsiderojnë vlerësimin jo thjesht si testim, por si proces i të nxënit.
Pra, vlerësimi formues mban nën kontroll ecurinë e procesit të nxënies, ndërsa 
vlerësimi përmbledhës shërben si një vlerësim përfundimtar i një kapitulli apo 
programi mësimor. Siç paraqitet edhe nga Udhëzuesi i IKAP, (2011), për vlerësimin 
e arritjeve të nxënësve: Vlerësimi formues mbikqyr përparimin gjatë procesit të të 
nxënit, siguron një feedback për të lehtësuar të nxënit dhe për të korrigjuar gabimet 
e mësimdhënies. 
Vlerësimi përmbledhës, përcakton arritjet në përfundim të kapitullit, të kursit për 
të vendosur notat dhe certifi kimin. Vlerësimi përmbledhës mund të përdoret edhe 
për të gjykuar efektivitetin e mësimdhënies, apo një programi mësimor.‖ 
 Në vĳ im do të ilustrojmë marrëdhënien midis komponentëve të vlerësimit formues 
dhe komponentëve e motivimit. 
 Komponentët e vlerësimit formues .Ndihmon nxënësit në këto drejtime :
• Komponentët e motivimit për të nxënë 
• Ndarja e objektivave dhe kritereve të vlerësimit me nxënësit. 
• Drejton nxënësit dhe mësuesit drejt qëllimeve specifi ke. • Nxit iniciativën për të 
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nxënë. 
• Ndihmon nxënësit dhe mësuesit të monitorojnë ecurinë e të nxënit.  
• Vetefi kasiteti    
• Vetëvlerësimi 
• Vetorganizimi 
•  Vetatribuimi 
Dhënia e feedback-ut cilësor që ushqen nxënësit drejt përmirësimit. 
• Nxit proceset njohëse. • Nxit elasticitetin dhe këmbënguljen përballë sfi dës. • I 
ofron nxënësve strategji specifi ke për të ardhmen. 
Përfshirja e nxënësve në vetëvlerësim dhe vlerësimin e njëri- tjetrit. 
• Zhvendos pushtetin nga mësuesi tek nxënësi. • Përfshin nxënësit në mënyrë aktive 
në vjeljen dhe interpretimin e informacionit të vlerësimit. • Ndihmon nxënësit në 
përcaktimin e objektivave reale dhe aktive në rritjen e arritjeve. • U shton besimin 
nxënësve për të punuar të pavarur drejt sfi dave.  
Pyetjet strategjike të   mësuesve 
• Drejton nxënësit dhe mësuesit drejt elementëve të rëndësishëm të përmbajtjes, 
procesit apo të performancës. • Ndihmon nxënësit të lëvizin përtej kuptimeve të 
pjesshme apo pasive. 
• Promovon ndryshimin konceptual. Përshtatur nga Moss & Brookhart ,(2009). 
Advancing Formative Assessment in Every Classroom: A Guide for Instructional 
Leaders.  
 Struktura e analizës paraqitet sipas modelit konceptual, në vĳ im: 

Aplikimi  i teorisë  së  motivimit  në  vlerësim:  Këndvështrimi  psikologjik 

Në arsim, gjatë procesit të mësimdhënies përdoren mënyra të ndryshme të motivimit. 
Siç trajtuam më lart, një kuadër gjerësisht i pranuar është të trajtojmë motivimin 
nga një këndvështrim psikologjik, në nivelin individual të nxënësit. Në vĳ im, do 
të shqyrtojmë kornizën e propozuar nga Grupi i Reformës së Vlerësimit (2002a) – 
Kjo kornizë trajton komponentët e motivimit për të nxënë, në nivelin individual të 
nxënësit, duke trajtuar motivimin nga një këndvështrim psikologjik. Harlen dhe 
Deakin-Crick, (2002), janë të mendimit që motivimi për të nxënë përfshin komponentët 
e motivimit: përpjekja, orientimi i qëllimit, fokusi i kontrollit, vetefi kasiteti, ―ndjenja 
e të qenit nxënës, vetëvlerësimi, vetorganizimi  dhe interesi  (ARG, 2002 b).  Këta 
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komponentë të  motivimit  janë të ilustruar në fi gurën e mëposhtme:
• Vetëvlerësimi- Vlerësimi i përgjithshëm i një individi për veten. 
•  Vetefi kasiteti- Vetëbesimi i nxënësve për të qenë të suksesshëm.
• Vetorganizimi- Kapaciteti i nxënësve për të vlerësuar punën e tyre dhe për të  

programuar të nxënit në vazhdim. 
• Fokusi kontrollit- Nëse nxënësit e kanë nën kontroll të nxënit apo kontrollohen 

dhe drejtohen nga të tjerët.
• Interesi- Kënaqësia e përfshirjes në procesin e të nxënit. 
• Përpjekja- Sa i përgatitur është një individ të përpiqet dhe të mos tërhiqet, deri 

sa të arrĳ ë suksesin.
• Orientimi i qëllimit- Një grup qëllimesh të sjelljes, të cilat përcaktojnë, sesi 

nxënësit qasen dhe angazhohen në aktivitete të të nxënit. 
• Ndjenja e të qenit nxënës- Sa i aft ë ndjehet individi për të përmbushur detyrat e 

tĳ /saj si nxënës. .  
 

 Duke patur si udhërrëfyese kornizën e mësipërme dhe duke iu referuar literaturës, 
shkollave të ndryshme të mendimit, dhe gjetjeve të studiuesve të tjerë. Këta tetë 
komponentë të motivimit jane  trajtuar në vĳ im, nga një këndvështrim psikologjik.
Rezultatet e pyetesoreve.  Pergjigjet e pyetjeve
Komunikimi i  kompetencave  mesimore dhe kritereve te vleresimit nga mesuesi 
dhe kritereve te vleresimit nga nxenesit.
A i komunikojne mesuesit qarte kompetecat e mesimit?jj qq pp
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A i komunikon qarte  mesuesi kriteret e vleresimit?qqq

• Pergjigjet  Feedback-ut
Nga rezultatet , pasi nxenesit marrin feedback-un nga mesuesit  ndihen te 
vleresuar.
 Perdorimi I dosjes
Udhezimet e mesuesit per plotesimin e dosjes kane ndihmuar , duke iu referuar  
rezultateve qe nxenesit te njohin anet  e forta dhe  te dobeta     rreth 63.1%  mendojne 
keshtu.
Si  perfundim: Gjate procesit te te nxenit ,mesuesit dhe ne vecanti  mesuesit e gjuhes 
duhet te jene motivues duke perdorur metodat me efi kase  te vleresimit ne dobi te  
pervetesimit te gjuhes.Integrimi me  metodat e motivimit  nepermjet  shkences se 
psikologjise,do t’u vĳ e ne ndihme secilit nga ne  per te njohur me mire  nxenesin  dhe 
per t’a ndihmuar ne arritjen e rezultateve sa me cilesore.
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Turizmi ne Shqiperi dhe ndikimi i tĳ  ne PBB

Elvira Yzeiraj
Mesuese Gjimnazi Mustafa Hoxha, Cakran

Abstrakt

Me një kontribut gjithnjë në rritje në eksportet globale, turizmi është dëshmuar si një burim i 
rëndësishëm i gjenerimit të të ardhurave dhe krĳ imit të vendeve të punës në shumë ekonomi. 
Për shkak se turizmi ngërthen në vete një numër industrish dhe shërbimesh dhe përfshin 
dimensione sociale, kulturore dhe mjedisore përtej zhvillimit fi zik dhe marketingut, turizmi 
posedon potencial të theksuar për të ndikuar në rritjen e qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse 
dhe konkurrueshmërinë e Shqipërisë. Në veçanti, Shqipëria është e pozicionuar strategjikisht 
për t’i përmbushur pritjet gjithnjë në rritje për një treg të qëndrueshëm turizmi, me orientim 
nga natyra dhe kultura.   
 Viti 2017 u mbyll me mbi 1.5 miliardë Euro të ardhura nga turizmi dhe mbi 5 milionë vizitorë të 
jashtëm në Shqipëri, shifra këto rekorde që kontribuan ndjeshëm në rritjen vjetore ekonomike 
4% të vendit. Turizmi kështu u rikonfi rmua si nxitësi kryesor i rritjes së ekonomisë së vendit. 
Trendët e rritjes janë edhe më optimiste, pasi parashikimet e World Travel and Tourism 
Council tregojnë për një rritje mesatare vjetore prej 6.2% në të ardhura nga turizmi dhe 6.2% 
në kontribut direkt në prodhimin bruto të brendshëm nga turizmi. Dekada e ardhshme do të 
jetë ajo e turizmit, me synimin që në vitin 2027 kontributi total i sektorit të jetë 33% në PBB, 
dhe çdo i treti i punësuar të jetë në turizëm dhe shërbimet ndërlidhëse. Si rezultat, turizmi 
shihet si sektor strategjik përmes të cilit Shqipëri mund të arrĳ ë rritje të qëndrushme afatgjatë 
dhe konkurrueshmëri, duke siguruar mbrojtje efektive të mjedisit. 

Fjalet  kyc: Turizmi bregdetar, Turizmi kulturor, Ekoturizmi, Marketingu turistik, Prodhimi 
i Brendshem Bruto (PBB).

1. Hyrje

Ekonomia shqiptare po synon një modelim të ri ekonomik, i cili në thelbin e tĳ  
imponon përfshirjen në potencialet e rritjes dhe kohezionit social të faktorëve dhe 
sektorëve që e bëjnë atë më produktive dhe më konkurruese. Në sfi dat e zhvillimeve 
afatmesme dhe afatgjata të ekonomisë shqiptare turizmi vlerësohet një nga sektorët 
më potencialë për të arritur një rritje ekonomike më të lartë dhe me efekte pozitive 
në rritjen e punësimit dhe të të ardhurave reale.    

2. Situata aktuale e produktit dhe sherbimit te turizmit ne Shqiperi

Edhe pse industria e turizmit në Shqipëri eshte zhvilluar në një mënyrë të paplanifi kuar, 
sektori privat i është përgjigjur në mënyrë spontane kërkeses se tregut duke iu përshtatur 
në një farë mënyre këtĳ  tregu. 

2.1 Turizmi bregdetar
Turizmi bregdetar në Shqipëri ka qenë produkti kryesor dhe kufi zohet me turizmin 
e detit dhe diellit, i cili është edhe qëllimi kryesor i vizitorëve për në destinacionet 
bregdetare. Turizmi bregdetar në Shqipëri shfaqet me karakteristikat e mëposhtme: 
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• Turizmi bregdetar në Shqipëri kufi zohet përgjithësisht vetëm tek pushimet “rërë, 
det dhe diell”. 

• Turistët e huaj që vĳ në për turizmin e plazhit janë të pranishëm në numër të vogël 
te tille si, skandinavet, polakët, italianët, austriakët, britanikët dhe gjermanët; 
kryesisht në Sarandë për një ofertë të kombinuar të plazhit me disa vizita në 
atraksionet kulturore rreth zonës.

• Shpërndarja e turistëve në zonat bregdetare nuk është e njëtrajtshme; Velipoja 
dhe Shëngjini kanë varësi të madhe nga tregu i Kosovës ndërsa në zonat e tjera 
ka një prani të shqiptereve me banim ne Shqiperi, emigrantëve, komunitetit etnik 
(Kosovë dhe Maqedoni) dhe vizitorëve rajonalë (Maqedonia). 

• Turizmi i plazhit në Shqipëri ka një karakter të theksuar sezonal, duke fi lluar në 
qershor- korrik, me numrin maksimal në gusht dhe me ulje të menjehershme me 
1 shtator. Në Sarandë situata është disi më e mirë; per hotelet që punojnë gjatë 
gjithë vitit sezoni veror zgjat rreth 5 muaj. 

• Duke qenë të varur nga turizmi i plazhit, shumica e hoteleve në zonën bregdetare 
përballen me vështirësi sezonale te funksionimit. 

2.2 Turizmi kulturor
Edhe pse nuk është qëllimi kryesor i vizitës në Shqipëri, arkeologjia/trashëgimia/
kultura identifi kohen si pikat e forta kryesore të Shqipërisë në studime të ndryshme 
te kryera me vizitorë dhe industrine e udhëtimeve nga tregjet e huaja. Turizmi 
kulturor në Shqipëri karakterizohet nga gjendja e mëposhtme:
• Vendet e Trashëgimisë Botërore si parku arkeologjik i Butrintit, Berati dhe 

Gjirokastra janë atraksione simbol, të ndjekura nga një varg atraksionesh historike 
dhe kulturore, si dhe monumentesh. 

• Destinacionet kryesore të vizituara nga ture të organizuara kulturore dhe te 
vizitave turistike janë Shkodra, Lezha, Kruja, Durrësi, Tirana, Fieri, Berati, 
Elbasani, Korça, Përmeti, Gjirokastra, Saranda dhe Vlora. 

2.3 Turizmi natyror / Ekoturizmi / Turizmi rural 
Deri tani Shqipëria është vlerësuar nga shumë operatorë dhe vizitorë ndërkombëtarë 
për peizazhin/natyrën/pamjen e saj të bukur, të cilat konsiderohen gjithashtu si pikat 
e forta të Shqipërisë. Siç vlerësohet në një studim nga operatorë turistikë gjermanisht 
folës, natyra e virgjër dhe peizazhi i Shqipërisë konsiderohen si pasuria e saj më e madhe 
pas karakterit të saj mistik dhe të panjohur. Turizmi i natyrës dhe turizmi rural në 
Shqipëri paraqet situaten e mëposhtme:
• Larmia klimatike, gjeografi ke dhe fi zike e territorit të saj, e përfaqësuar nga nje 

varg malesh, liqenesh, lumenjsh dhe lagunash, te shoqëruara nga një biodiversitet 
i pasur i fl orës dhe faunës, i pranishëm në shumë parqe natyrore dhe rezervate 
natyrore brenda vendit, është një potencial i pamase për zhvillimin e turizmit të 
natyrës dhe turizmit rural në Shqipëri.

• Komunitetet vendore që banojnë në afërsi të shumicës së burimeve natyrore, të 
cilët ende ruajnë një stil jetese tradicional dhe kanë një trashëgimi kulturore të 
pasur, janë një vlerë e shtuar për këto pasuri natyrore për zhvillimin e turizmit të 
natyrës dhe turizmit rural në Shqipëri

• Zonat natyrore dhe rurale në Shqipëri ofrojnë mundësi për zhvillimin e turizmit 
rural, ekoturizmit dhe veprimtarive në natyrë (raft ing, hedhje me parashute 
sportive, çiklizmi malor, peshkimi, treking, ngjitjet alpinistike, ecja në natyrë 
(hiking), shëtitja me kuaj me shale, turet studimore, etj). Disa prej këtyre 
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veprimtarive janë motivi kryesor i vizitave nga vizitorët e huaj në zonat natyrore.
• Ka një numër te konsideruar turesh te organizuar të natyrës, veçanërisht në zonat 

kodrinore dhe malore të Shqipërisë, si për shembull në Theth, Vermosh-Lepushë, 
Valbonë dhe Tropoje, në Alpet Veriore, Dibër dhe zonën e Bulqizës, zonën malore 
të Tiranës, zonën malore të Elbasanit dhe Librazhdit, zonën malore të Korçës, 
malin e Tomorit, Llogara dhe Karaburun dhe zonën malore të Gjirokastrës dhe 
Përmetit, Lumenjtë e Osumit dhe Vjosës, qafën e Llogarasë dhe Shashicës në 
Vlorë, Dhërmi, Sarandë.

3. Produkte me ndikim në rritje

Produktet me ndikim në rritje janë të fokusuara në ato kategori të cilat kanë një 
potencial të lartë për të patur një trend rritës dhe me peshë në të ardhmen, mbështetur 
mbi karakteristikat dhe potencialet e vendit. Produktet me ndikim në rritje mund të 
klasifi kohen si më poshtë: 
 Turizmi detar – është një produkt me një nivel të lartë të popullaritetit në nivel 
ndërkombëtar, i cili vazhdon të regjistrojë shifra të larta rritje. Për shkak të pozicionit 
të saj gjeografi k dhe klimës së butë, Shqipëria mund të jetë në të ardhmen një nga 
destinacionet e kërkuara në botë kur bëhet fj alë për turizmin detar. 
Turizmi shëndetësor – është një produkt që ka një rritje në nivel global me një normë 
mesatare 15-20% në vit. Turizmi i biçikletave – vlerësohet se çiklizmi, si një metodë e 
transportit do të ketë një rritje në vendet e Europës në dhjetë vitet e ardhshme, me 
një normë rritjeje me më shumë se 10 për qind. 
Kulinaria – një produkt kompleks i cili konsumohet pothuajse nga të gjithë turistët e 
huaj, edhe pse numri i këtyre turistëve, të cilët po vizitojnë vendin vetëm për ushqim 
është relativisht i vogël. 
Turizmi rural dhe malor – është vlerësuar se turizmi rural, e cili përfshin zonat malore, 
përbën 3% të udhëtimeve ndërkombëtare, me një rritje vjetore prej 6%. Ka një numër 
të konsideruar turesh të organizuar në zonat malore të Shqipërisë, si për shembull në 
Theth, Vermosh-Lepushë, Valbonë dhe Tropojë, në Alpet Veriore, Dibër dhe zonën e 
Bulqizës, zonën malore të Tiranës, zonën malore të Elbasanit dhe Librazhdit, zonën 
malore të Korçës, malin e Tomorit, Llogara dhe Karaburun dhe zonën malore të 
Gjirokastrës dhe Përmetit. 
 Turizmi sportiv dhe i aventurës – është një produkt i rëndësishëm dhe gjithnjë në rritje. 
Këtu përfshihen zhytjet argëtuese, raft ing në lum, kajak, sportet dimërore, aktivitete 
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sportive me adrenalinë të lartë, qitja, peshkimi. Sipas disa operatorëve, ky lloj turizmi 
po pëson një rritje prej 30% në vit. 
 Ekoturizmi – është llogaritur se rreth 3% e udhëtimeve ndërkombëtare janë të 
motivuara nga ekoturizmi. Ky motivim vjen nga rritja e vetëdĳ es së konsumatorit 
për ekologjinë. Nisur nga ky fakt, kohët e fundit ky produkt është duke treguar një 
rritje rreth 10-20% në vit.

4. Permbledhje dhe vleresim mbi veprimtarite e marketingut

Veprimtaria promovuese e Agjencisë Kombëtare të Turizmit është e përqendruar 
tek: Publiciteti televiziv në tregjet rajonale dhe ndërkombëtare; Pjesëmarrja në një 
sërë panairesh të turizmit në Evropë; Mirëmbajtja e faqes se internetit të turizmit të 
Shqipërisë; dhe Publikimi i materialeve promovuese. Aktivitetet tjera promovuese 
për marketingun e destinacionit të tilla, si udhëtimet familjarizuese, turet e medias, 
evente dhe workshope tematike, publiciteti, janë kuptuar dhe përdorur gjithnjë e më 
shumë viteve të fundit. Disa donatorë ndërkombëtarë, me seli në Shqipëri dhe të cilët 
luajnë rol aktiv në zhvillimin e turizmit shqiptar, kanë dhënë gjithashtu kontribut 
për realizimin e një numri aktivitetesh marketingu. p j g

5. Burimet njerëzore për turizmin
Gjatë vitit 2016 industria e turizmit dhe udhëtimeve ka gjeneruar në mënyrë direkte 
85,500 vende pune, duke zënë kështu 7.7% në punësimin total. Në krahasim me një 
vit më parë, janë shtuar 34,500 vende pune më shumë. Në tabelën e mëposhtme 
paraqitet ky tregues për vitet 2014, 2015 dhe 2016: p q y g p

Në mënyrë indirekte, gjatë vitit 2016, industria e turizmit dhe udhëtimeve ka 
gjeneruar, në total,  267,000 vende pune, duke zënë kështu 23.9% në punësimin 
total. Në krahasim me një vit më parë, janë shtuar 87.000 vende pune më shumë. Në 
tabelën e mëposhtme paraqitet ky tregues për vitet 2014, 2015 dhe 2016.pp p qqqqqqq yyyy g p
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6.Analiza cilësore dhe sasiore e të dhënave të turizmit

Analiza e WTTC na jep një panoramë më të qartë të kontributit që jep industria e 
udhëtimeve dhe turizmit në ekonominë e vendit tonë, në lidhje me PBB. Kontributi 
direkt në PBB paraqet të ardhurat që gjenerohen nga industritë që kanë lidhje 
direkte me turistët, duke përfshirë këtu hotelet, agjencitë e udhëtimit, linjat ajrore 
dhe shërbime të tjera të transportit të pasagjerëve, si dhe aktivitetin e industrisë së 
shërbimit ushqimor dhe të argëtimit të cilat merren direkt me turistët. Gjatë vitit 2016  
kontributi direkt i turizmit në PBB e vendit tonë ka qënë 127.7 miliard Lekë, duke 
zënë kështu 8.4% në PBB të vendit. Në krahasim me një vit më parë ky kontribut 
është rritur me 12.6 miliard Lekë. Në tabelën e mëposhtme paraqitet ky tregues për 
vitet 2014, 2015 dhe 2016: 

Ndërsa për vitin 2022 parashikohet që kontributi direkt i turizmit në PPB në vlerë 
monetare të jetë 145.4 miliard lekë, në përqindje 7%, kontributi në ekonomi në vlerë 
monetare 505 miliard lekë, në përqindje 24.2%. Bazuar në raportin e bilancit të 
pagesave të Bankës së Shqipërisë, të dhënat statistikore në udhëtim dhe turizëm për 
vitin 2016 kanë qënë pozitive, si më poshtë: q p p

 Të ardhurat neto nga udhëtim/turizmi në vitin 2016 kanë shënuar një bilanc pozitiv, 
duke ulur diferencën midis shpenzimeve dhe të ardhurave. Ky trend vjen si rezultat 
i rritjes së zërit “të ardhura neto” gjatë të katër 3-mujorëve të 2016. Tabela më poshtë 
tregon të ardhurat neto nga udhëtimet/turizmi për vitet 2011-2016 g g p

Trendi rritës i të ardhurave ka vazhduar përgjatë vitit 2017, gjë që refl ektohet dhe në 
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bilancin pozitiv të të ardhurave neto. Ky trend rritës i të ardhurave neto, i cili vĳ on 
që nga viti 2014, tregon një rritje në të gjithë zinxhirin e vlerës së produktit turistik. 
Tabela e mëposhtme paraqet numrin e vizitorëve të huaj që kanë vizituar Shqipërinë 
për vitin 2014 dhe 2017.p

7.Nxitja e investimeve në turizëm

 Në kuadër të mbështetjes dhe nxitjes së investimeve në turizëm, qeveria ka 
ndërmarrë një numër nismash ligjore, me qëllim krĳ imin dhe ofrimin e lehtësive 
fi skale, kryesisht në segmentin hoteleriturizëm. Konkretisht, nisma e marrë për 
përjashtimin nga disa prej taksave dhe tatimeve, siç janë: tatimi mbi fi timin për një 
periudhë 10-vjeçare, taksa e ndikimit në infrastrukture dhe taksa mbi ndërtesat, për 
strukturat akomoduese Hotel/Resort me 4 dhe 5 yje që përfi tojnë statusin special 
deri në Dhjetor 2024, si dhe reduktimi i TVSH-së në 6% për furnizimin e të gjitha 
shërbimeve, synon ta bëjë Shqipërinë shumë më tërheqëse për investime, si dhe ta 
pozicionojë atë në të njëjtin nivel konkurrueshmërie me disa nga vendet e rajonit 
të Ballkanit duke bërë prezente në tregun shqiptar “brand-e” të mirënjohura 
ndërkombëtarisht.  
 Reduktimi i TVSH-së në masën 6% për furnizimin e shërbimit të akomodimit 
për të gjithë sektorin e akomodimit, është një nga masat  që Shqipëria të jetë 
konkurrente në rajon në tregun  e akomodimit. Po në kuadër të nxitjes dhe tërheqjes 
së investimeve publike, private, vendase dhe të huaja, në sektorët e ekonomisë të 
identifi kuar si sektorë strategjikë, që paraqesin potencial të lartë zhvillimor, siç është 
ai i turizmit, ligji 55/2015 "Për investimet strategjike në Republikën e Shqipërisë" 
përcakton procedurat dhe rregullat administrative, lehtësuese apo përshpejtuese për 
investitorët/projektet që përfi tojnë statusin "Investim/investitor strategjik, procedurë 
e asistuar/procedurë e veçantë", sipas përcaktimeve përkatëse. 
 Gjithashtu ligji 93/2015 "Për turizmin”, i ndryshuar, përcakton lehtësirat dhe 
mbështetjen që përfi tojnë investimet në zonat me përparësi zhvillimin e turizmit 
siç janë: vënia në dispozicion e pasurive të paluajtshme shtetërore (edhe nëpërmjet 
kontratës simbolike 1 euro) për një periudhë deri në 99 vjet, vënia në dispozicion e 
hapësirave të plazhit, lejimin/autorizimin, sipas rastit, për ndërtimin dhe operimin 
e porteve dhe pontileve që shërbejnë si infrastrukturë mbështetëse për strukturat 
akomoduese etj. 
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Konkluzione

Ky vlerësim për impaktin e turizmit në ekonominë shqiptare bazohet edhe në 
konkluzionin e studimeve ndërkombëtare se pavarësisht luhatjeve në ekonominë 
botërore, turizmi ka treguar ekuilibër të qëndrueshëm ndaj ndryshimeve ekonomike 
dhe sociale. Kjo është pasqyruar dhe në raportin e Organizatës Botërore të Turizmit 
(UNWTO), ku në vitin 2017 numri i turistëve u rrit me 7%. Ky momentum pritet të 
vazhdojë edhe në vitin 2018, gjatë të cilit projektohet rritje globale prej 5%. 
 Turizmi është një sektor prioritar i zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik dhe shoqëror 
edhe për ekonominë e Shqipërisë. Ai gjeneron të ardhura më të larta edhe në një 
sërë aktivitetesh ekonomike të lidhura me të, si dhe garanton punësim dhe mundësi 
vetëpunësimi në vend. Me pasuri të veçanta natyrore, historike dhe me një pasuri 
të trashëgimisë kulturore, Shqipëria ka një potencial të jashtëzakonshëm turistik, i 
cili do të krĳ ojë një identitet më të njohur për turizmin shqiptar, do të përmirësojë 
konkurrencën dhe përmirësojë pozicionin e Shqipërisë në tregun turistik kombëtar, 
rajonal, evropian dhe global.  Si një nga sektorët më të rëndësishëm të zhvillimit 
ekonomik në Shqipëri, sektori i turizmit përbën 8.4% të Produktit të Brendshëm 
Bruto (PBB), ndërsa duke përfshirë efektet indirekte multiplikative, kontributi i tĳ  
është rreth 26% e PBB-së në vitin 2016 dhe pritet që gjatë vitit 2017 të arrĳ ë në një 
kontribut direkt në mbi 9% dhe në kontributin indirekt në 27.4%, duke e bërë këtë 
sektor një ndër komponentët kyç të ekonomisë kombëtare dhe tregtisë së jashtme.  
 Me gjithë trashëgiminë e së kaluarës, e cila paraqet mangësi të shumta si turizmi 
sezonal, cilësia e shërbimit, shpenzimet e ulëta mesatare dhe personeli nën standard, 
pozicioni i Shqipërisë në tregun ndërkombëtar të turizmit është rritur dhe është 
bërë i qëndrueshëm. Konkretisht, gjatë vitit 2017, numri i vizitorëve jo rezidentë me 
nënshtetësi të huaj është rritur me rreth 13% në krahasim me vitin 2016.  
 Ekonomia shqiptare mund të mbështetet më mirë në të ardhmen tek turizmi dhe 
sektorët që ndikohen pozitivisht nga zhvillimi i tĳ  si transporti, komunikacioni, 
agroindustria, etj. Në kushtet e një konkurrence në rritje edhe në tregun e turizmit 
sfi da kryesore mbetet përmirësimi rrënjësisht i cilësisë dhe kostove të ofertës turistike 
shqiptare. 
 Ndërsa “e re në treg”, Shqipëria duhet të përfi tojë nga kjo mundësi për t’u pozicionuar 
si një destinacion me cilësi. Zhvillimi i Shqipërisë si një destinacion turistik kërkon 
koordinimin e punës së të gjithë aktorëve, publikë dhe privatë, në të gjitha nivelet. 
Të gjithë aktorët të lidhur në mënyrë të drejtpërdrejtë apo indirekte në industrinë e 
turizmit shqiptar duhet të punojnë së bashku dhe të koordinojnë aktivitetet e tyre 
në mënyrë që të eliminojnë pengesat që qëndrojnë mes tyre dhe të arrĳ në qëllimet 
strategjike.
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E drejta e pronës në prizmin e së drejtës kanunore shqiptare

Ana Toçi

Abstrakt

Në këtë punim është synuar të jepet një tablo e zhvillimit të së drejtës së pronës në të drejtën 
zakonore shqiptare. Nëveçanti ështëanalizuar kjo e drejtë nëbazë të parashikimeve kanunore, 
duke u ndalur më së shumti në analizën e rregullimit të kësaj marrëdhënie shoqërore, dhe 
jo vetëm, por e veshur tashmë juridikisht në kanunet e Dukagjinit, Kanunin e Malësisë 
së Madhe, të Arbrit e të Labërisë. Marrë shkas nga tematikat e thirrura për t`u trajtuar në 
Konferencën – IV Kombëtare Studentore, në prizmin e stabilitetit ekonomik dhe çështjeve 
juridike në tranzicion, si studente e historisë dhe e apasionuar e fushës së jurisprudencës, sjell 
këtë punim të cilin me modesti shpresoj të më përfaqësojë.

Fjalët kyçe: kanun, e drejtë zakonore, kuiri, bujk, ekonomi bujqesore, ekonomi blegtorale.

Hyrje

Gjurmimi i së drejtës zakonore është një aspekt i rëndësishëm për studimin e historisë 
së popullit tonë,vecanërisht kulturës së tĳ .Evolucioni i saj gjatë shekujve shprehet 
edhe nënorma të pashkruara,të trashëguara brez pas brezi,që pasqyrojnë gjendjen 
ekonomiko-shoqërore të krahinave të ndryshme gjatë periudhave të kaluaradhe që 
u quajtën në Shqipëri me emrinme prejardhje greko-bizantine “kanun”.Ne njohim 
Kanunin e Dukagjinit,Kanunin e Malësisë së Madhe,të Arbrit,të Labërisë.Termi 
bizantin u huajt nga osmanët për të emërtuar urdhërinet e sulltanit:”kanunname”.
Mendohet qëky term të jetë futur në gjuhën tonë nëpërmjet osmanishtes.
Kanuni kishte fi llimisht kuptimin e një norme juridike dhe jo të një tërësie normash, 
sikurse kuptojmë sot me fj alën kanun - tërësinë e së drejtës së pashkruar.1Në 
literaturën tonë juridike e shkencore janë përdorur për të emërtuar këto të drejta dy 
terma:e drejta kanunore dhe e drejta zakonore.2Veçoritë karakteristike të kulturës 
tonë popullore, të sanksionuara në normat kanurore, ruajnë gjurmët e shndërrimeve 
ekonomiko-shoqërore, qënë kushte të vaçanta historike mundën të siguronin 
mbĳ etesën dhe ruajtjen e formave të lashta të organizimit politiko-shoqëror të këtyre 
krahinave.

1. Evoluimi i së drejtës zakonore dhe ndikimet e saj

Në kushtet e diferencimit ekonomiko-shoqëror që vepronte edhe në shoqërinë 
shqiptare, e drejta zakonore si pjesë e superstrukturës të një rendi shfrytëzues, 
sanksiononte edhe kërkesat më të egra të krerëve dhe bajratatarëve të bashkësive 
ndaj shtresave më të vogla që sikundër ka theksuar dhe Engelsi, në lindje ishin një 
bazë e rëndësishme për zhvillimin e despotizmit3. Me gjithë karakterin klasor e 
drejta zakonore kishte institute të vecanta te saj si: kuvendet “vogjëlia”, “stërpleqt” 
1  K.Frashëri,”Mbi kanunin e Skëndërbeut”,Koferenca e Studimeve Etnografi ke,Tiranë,1977,f.296.
2  E drejta zakonore është një kategori historike shoqërore që lindi qysh me format e par ate 
diferencimit klasor.
3  F.Engels, K.Marks,” Vepra të zhgjedhura”, vëllimi 4, bot. Rus,fq.112
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etj. Të gjitha këto përcaktojnë karakterin dualist të së drejtës sonë zakonore, e cila, 
ka si funksion nga njëra anë të mbrojë unitetin moral, solidaritetin e anatarëve të 
bashkësive krahinore, pa të cilin këto të fundit nuk mund t`i bënin ballë trysnisë së 
jashtme; nga ana tjetër, ruante pabarazinë shoqërore, ligjësonte interesat e krerëve, 
që pasuroheshin në gjirin e saj. E drejta zakonore e vendit tonë ka ngjallur interesim 
që në kohët më të lashta.
Të dhëna për kulturën tradicionale të pasardhësve ilir të shqiptarëve dhe për tëdrejtën  
e tyre gjejmë në autorët antikë grekë e romakë. Nuk e humbën të drejtën e tyre 
zakonore as ilirët nën sundimin romak, as arbrit në mesjetë nën sundimin bizantin.
Në bashkësitë e tyre ata gëzonin një farë vetëqeverisjeje dhe zbatonin të drejtën 
zakonore lokale, sidomos në çështjet gjyqësore, kur ajo nuk ishte në kundërshtim 
me rendin publik romak. Kronistë dhe udhëtarë të mesjetës na kanë lënë për këtë të 
dhëna me interes. Androniku III-të I Bizanti përmend zakonet shqiptare tëdënimit 
të vrasjeve, që dalloheshin nga pozitat e nomokanonit bizantin. 4Të dhëna më të 
plota duken që nga shekulii XIV.Ato pasqyrojnë njohuritë për të drejtën tonë dhe 
kulturën popullore shqiptare në përgjithësi.5 Me interestë vecantë në këtë drejtim 
janë të dhënat e autorëve të vjetër shqiptarë: Budi, Bardhi, Bogdani si njohës të 
drejtpërdrejtë të dokeve e zakoneve të vendit. 
Interesimi për të drejtën zakonore u rrit sidomos gjatë Rilindjes Kombëtare.Në 
kuadrin e vlerësimit të kulturës popullore shqiptare u mlodhën dhe u botuan një 
varg materialesh etnografi ke me vlera burimore. Institute të së drejtës zakonore 
shërbyen si armë e efektshme në luft ën e zhvilluar nga rilindasit: Pashko Vasa, Sami 
Frashëri, Jani Vreto etj, për të cilët kultura popullore ishte shprehje e aft ësisë së tĳ  
për vetqeverisje. Qysh nga fi llimi i shek XIX, në kuadrin kushtuar historisë, gjuhës e 
kulturës shqiptare, u shfaqën studimet e para të ndërmarra nga albanolokë të huaj për 
traditat etnokulturore. Midis tyre ishin: Lik Pukvil, A.Bue, Hekard, konsulli austiak 
J.G.Han. qysh nga fi llimi i këtĳ  shekulli me të drejtën zakonre fi lluan të merren edhe 
vet` shqiptarët fi llimisht si mbledhës materialesh e më pas si studiues të mirëfi lltë. 
Mjaft  prej tyre ishin klerikë katolikë e midis tyre spikati Shtjefen Gjecovi i cili ishte 
shumëi përkushtuar dhe botoi artikull në revistat “Albania”, “Hylli i ditës”.
Një atapë e re nëstudimin e problemeve tona shoqërore fi llojnë me vendosjen e 
pushtetit popullor ku u ngritën për herë të parë në vëndin tonë institute kërkimore-
shkencore, e cila kërkonte gjurmime sistematike arkivore dhe në terren, për mbledhjen 
dhe klasifi kimin e të dhënave që do të bënte të mundur të arrihej një pamje tërësore 
e kulturës juridike të popullit shqiptar gjatë shekujve të historisë së tĳ . “Zakonet 
që kanë rënduar dhe vazhdojnë të rëndojnë mbi gruan janë të egra sidomos në 
matësitë tona të veriut, ku mbizotëron fryma e kanunit te Lekë Dukagjinit, që ishte 
një system mesjetar zakonesh që rregullonte marrëdhëniet midis njërësve. Pra, siç e 
shohim e drejta jonë kanunore ka nje trashëgimi elementësh të lashta, nëpërpjekjet 
e së cilës shprehet vĳ ueshmëria e pandërprerë e veçorive etnike, duke fi lluar nga 
formaciaonet ilire në mesjetën e hershme, në kohën e Arbrit e deri në shek XIX.
Midis kanuneve dallohet kanuni i Lekë Dukagjinit.Sipas Pupovcit, ai u qujat i tillë 
në shenjë kujtimi për këtë prĳ ës në luft ën kundër osmanëve, pasi që ishte i zoti në 
gjykime e pleqërime.Një element thelbësor dhe irëndësishëm i cili spikat ndër të tjera 
në këtë kanun dhe vazhdon të mbetet aktual dhe sot, ështëfenomeni i tmerrshëm i 
4  A.Buda, Vendi i shiptarëve në historinë evropiane të shekujve të VIII-XVIII, “Studime historike”, 
nr.1,Tiranë, 1967.
5 “Historia e Shqiperise”, vëll.1, Tiranë 1959.
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Gjakmarrjes. Vetëgjygjësia në atë fazë të zhvillimit ekonomik e shoqëror lejohen nga 
kanuni si raprezalje ndaj një veprimi, të “paligjshëm” të tjetrit, që nuk ka diskutim si 
fakt, përfshin këtu edhe shkelje të rënda të kodit moral. 

2. Pronësia në të drejtën zakonore shqiptare

Çështja që do të marrim vecanërisht në konsideratëështë prona,e parë në aspektin 
ekonomik e juridik,të pandara,sigurisht nga kanuni.Do të shohim si ka qenë 
rregulluar ky institut juridik në normat kanunore shqiptare. 
Nga përmbajtja e normave lidhur me pronën del se pronësia private mbi tokën krĳ ohej 
fi llimisht me anën e pushtimit dhe pastaj, kur u bë kalimi në ekonominë bujqësore me 
anën e pjesëimit të tokave kolektive, edhe me depërtimin e marrëdhënieve monetare, 
çka shënon edhe shthurjen e shoqërisë fi snore. Ky proçes u fuqizua sidomos në kohën 
e pushtimit osman sepse pushtuesit ishin të interesuar të punoheshin sa me shumë 
toka vetjake në mënyrë që të paguhej edhe tribute në favor të tyre. Kjo u sanksionua 
edhe juridikisht në dekretet e viteve 1831-1834, që hoqën feudalizmin ushtarak në 
Perandorinë Osmane, me gjithë se Kanuni i Lekë Dukagjinit e njihte prej kohësh. Në 
këtë etapë të zhvillimit të shoqërisë malësore i mëshohet edhe garantimit me norma 
kanunore të paprekshmërisë së tokës, ndërsa gjurmët e pronësisë së përbashkët të 
fi sit mbi tokën e bukës dhe shenjat e ndarjes së saj praktikisht ishin zhdukur.
Lidhur me kuirinë si subjekt kolektiv juridik-civil i fi seve, vëllazërive, fshatrave 
etj, është një nga karakteristikat e bashkësive fshatare dhe drejtuese, e përcaktuar 
nga kushtet historike dhe e sanksionuar me normat juridike, zakonore te kanunit. 
Ajo u takonte të gjithë shtëpive apo tymeve të fshatit ose bajrakut të cilët kishin 
vetëm ideale të shfrytëzimit të saj: kullotën e bagëtive, ngritjen e kasolleve, të gjësë, 
të prejrjes së drurëve etj. Këto veprime me rëndësi jetike për ekonominë fshatare 
administroheshin në bazë rë rregullave të vendosura nga kuventet kanunore ose 
marrëveshjet dypalëshe që përcaktonin kur duhej nxjerrë e kthyer bagëtia nga mali, 
mënyrën e rradhën e shfrytëzimit te kullotave të pyllit etj.
Për sa i përket fi timit të pronësisë kjo do të thoshte se askush nuk kishte të drejtë të 
tjetërsojë pjesën që ka në kujri, as tua pjestojë anëtarëve të tjerë të familjes me vdekjen 
e vet, as të lejojë pjesëtarët e fshatit tjetër të kullosin, tëpresin dru, të mbledhin gjetë, 
apotëngrenë kasolle për veçse me leje të kuvendit që cakton edhe rregullat e tjera të 
shfrytëzimit dhe disponimit të kujrisë. Kështu e drejta e shfrytëzimit të kujrisë nuk 
është një e drejtë reale, e qarkullueshme si ajo mbi çdo mall tjetër. 
Në lidhje me kufi rin e pronësisë, gjatë vendosjes së gurëve të kufi rit kryheshin veprime 
që ruajnë gjurmët e totemizmit, animizmit e manizmit të mpleksura me element të 
reja.Zbrazeshin dhe pushkë, duke shprehur rëndësinë e peshës së gurit në shpirt.
Në disa vënde kufi njtë shkeleshin çdo vit në mënyrë që të vjetrit t`ua rifreskonin 
kujtesën të rinjve.Është e qartë se, me përforcimin e pronës privare, kujdesi kryesor 
kaloi nga kufi njtë e përbashkët të fshatit apo bajrakut në mbrojtjen e kufi jve vetjakë. 
Kurse lidhur me luajtjen e kufi jve 6 janë vendosur këto rregulla: a) ara; b) kopshte, c) 
prozheme-zabele, d) male-kullota, xanash. 
Sipas rregullave përcaktohej:1. Kufi jte e tokës nuk luhe n.  2. Kufi ri nuk bën lak.  
3. Kufi jari e blen tokën kufi jarit të vet, në mos e bleft ë vllaznia e fi si. 4. Fifi ni ka 
6 Shtjefen K.Gjetcovi, “E drejta zakonore shqiptare”, Akademia e Shkencave të RPS të Shqipërisë, 
vëll.1, Tinanë, 1989.
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dëshmitarin mbrapa.  5. Udha e shtegu ndërmjet dy kufi jve lyp pashin e vet.  6. Si 
ta marrësh me peshë, si ta marrësh gurin e kufi rit në krahë nuk ka burrë që ta luaj. 
Në këtë kohë aktivitete kryesore me të cilat siguronte jetesën popullsia ishte ekonomia 
bujqësore dhe blektorale.Edhe për këto aspekte kanuni parashikonte dispozita të 
qarta.
Për bujkun thuhet se në kushtet e zhvillimit tË ekonomisë monetare dhe vendosjes së 
pronës private në marrëdhënit e shfrytëzimit hyjnë vetëm bujku i proletarizuar por 
edhe ai që zotëronte veglat kryesore të prodhimit (kafshët). Kështu marrëdhëniet 
morën karakterin e qirasë së tokës duke i kthyer fshatarët në bujq, tregtarë, proletarë 
ose qiramarrës të thjeshtë7. Këto norma rregullojnë marrëdhëniet midis bujqve që 
kishin fi lluar të shisnin kafshët e punës, dhe pronarëve të cilët u jepen me qera edhe 
pendën e qeve që ishte zakonisht baraz me gjysmën e qerasë së tokës, por kjo varej 
edhe nëse e dimëronte vetë bujku apo pronari kaun. 
Për sa i përket pozicionit të bariut, lënja në ruajtje të tĳ  e një numri bagëtish me 
detyrimin që në mbarim të afatit t’i kthejë të gjitha kokë për kokë, edhe po të kenë 
ngrodhur një pjesë, u zhvillua në malësitë tona nën ndikimin e sheriatit dhe përdoret 
për të mënjanuar mashtrimet e barĳ ve, të cilët detyrohen kështu të ushqejnë bagëtinë, 
t`i japin pronarit një sasi prodhimi, t`i rrisë dhe t`i japë aq krerë sa mori duke përfi tuar 
për vete pjellën kundrejtë rrezikut të humbjes. 
Rrogëtariështë një subjekt juridik qe shpreh varfërimin e fshatarëve gjatë proçesit 
të diferencimit klasor. Ai ka humbur pronën e tĳ  dhe e shet fuqinë punëtore si bujk, 
si bari dhe për shërbime të tjera suplementare (si shërbëtor), por megjithatë nuk 
shpëton nga mjerimi. Sidoqoft ë, bie në sy trajtimi njerëzor i tĳ  sipas kanunit, qëështë 
mbeturinë e shoqërisë paraklasore. Në kanun për rrogëtarin thuhet: “si t`a mĳ  arën, ta 
due rrogën.”Ata trajtoheshin gati si njerëzit e shtëpisë, shërbërorët meshkuj vareshin 
nga i zoti i shtëpise, kurse femrat nga e zonja.Ujdia zakonisht bëhej për një vit dhe 
zotëria i jepte shërbëtorit vetëm këmishë dhe opanga. Rroga paguhej me mall dhe 
para. Kush prishte ujdinë njoft ohej 4 muaj më parë.
Për shtazët e buta dhe bletët që shiheshin si pjesë e veçantë e blektorisë, në bazë te 
kanunit, sipas praktikës, kush vret një qen gjahu me dashje ka 500 grosh gjob, ndërsa 
po të vritet për hakmarrje nuk paguan dëmin, por bie në gjak se quhet miku itë  
zotit. Për sai përket bletës, kur ajo ikën nëpër pemë të huaja është e të zotit qëi vihet 
mbrapa. Bletën e gjetur në mal, në vënd të huaj e merr ai që e gjen.Sipas kanunit toka 
cilësohej e shejte dhe e paprekshme.Ajo ishte gjëja më e çmuar e të zotit8.

Konkluzione

Nga kjo panoramë mbi rregullimin e marrëdhënieve pronësore në të drejtën kanunore 
shqiptarearrjmë të evidentojmë përmes një sfondi historik se si ka evoluar kjo fushë 
e së drejtës në këtë periudhë të zhvillimit të shoqërisë.Sikurse është analizuar më 
sipër, kalimi në ekonominë bujqësore u realizua me anën e pjesëimit të tokave 
kolektive, si edhe me depërtimin e marrëdhënieve monetare, çka shënon edhe 
shthurjen e shoqërisë fi snore.Normat kanunore me forcimin e tyre do të garantonin 
paprekshmërisë e tokës.Ndaj mund të pranojmë me bindje se, në kushtet e zhvillimit 
të vendit tonë, në marrëshënie me fuqitë e huaja pushtuese, e drejta kanunore ka 
7  Instituki Historik Kombëtar,”Historia e Shqipërisë”, vëll.1, Tiranë, 1984, fq.82.
8 V.kuri, “Historia e Shqipërise”, pjs 2, Elbasan 2007, fq.10.
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shërbyer si mjet i rëndësishëm për rregullimin e vetëqeverisjes dhe bashkimit të 
popullit kundër sundimit të huaj, si një faktor i mbĳ etesës etnike, i qëndresës ndaj 
ndikimeve dhe prirjeve asimiluese të pushtuesve.Kjo vlen sidomos për kohën kur e 
drejta zakonore vihet në shërbim të lëvizjeve fshatare.
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Mësidhënia dhe të nxënët ndërveprues

Mateus Sufk a

Elementet përkatës të mësimdhënies ndërvepruese 

Mësimdhënia si veprim në vetvete synon ti japë nxënësit njohuri dhe informacione 
të reja rreth fushave të ndryshme, në mënyrë që nxënësi të jetë i aft ë në jetën e tĳ  të 
zgjidhë situata të ndryshme e të jetë në gjëndje të marrë vendime të rëndësishme në 
mënyrën më të drejtë. Më parë nxënësit shiheshin si “tabula rasa1”. 
John Lock theksonte se mëndja njerëzore në lindje është si një tabelë e bardhë pa 
rregulla dhe njohuria e tyre formohet përgjatë eksperiencave dhe perceptimeve 
jetësore. Pra nxënësit në një farë mënyre shiheshin si objekte të cilat mund ti 
ndërtonim ashtu siç ne dëshironim. Sot duam të edukojmë nxënës për të qenë 
qytetarë të lirë të një shoqërie demokratike, dhe nëse duam të arrĳ më këtë duhet ti 
trajtojmë fëmĳ ët si të tillë që në lindje. Nuk kërkohet të ekzistojë një dukuri stimul-
përgjigje, ashtu siç mendojnë dhe konstruktivistët, të nxënët kërkon sistemin dhe 
ndërtim të strukturave konceptuale përmes refl ektimit dhe abstraksionit dhe jo duke 
i dhënë atyre formula të gatshme.
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 bashkveprim2. Kur fl itet për procesin 
e ndërveprimit në klasë dhe përdorimit të metodave ndërvepruese apo me në 
qendër nxënësin është e rëndësishme të fl itet edhe për veçoritë e këtĳ  procesi3. 
Ndërveprimi është një process i dyanshëm në të cilin është e rëndësishme të merren 
në konsideratë gjendja dhe reagimet e partnerit në komunikim.Gjate këtĳ  procesi 
duhet të ekzistojnë dhe rregulla të shprehura apo të nënkuptuara që kontrollojnë 
këtë proces. 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 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 njohurive4. Njohuritë mund të jenë një 
masë informacioni për tu marrë dhe ndjekur, llojet e njohurive janë të ndryshme 
si: njohuritë konceptore, njohurit praktike, aft ësitë dhe shprehitë, njohuritë 

1  www.wikipedia.org/wiki/Tabula-rasa
2  Musai Bardhyl “Mësimdhënia dhe të nxënët ndërveprues”, “Edualba”Tiranë 2008, fq 14.
3  Panajot Lena “Didaktike e Pergjithshme “Cikel leksionesh fq. 1,2, Elbasan, 2010
4  Vilson Kuri, Roland Gjini. “Bazat Teorike dhe Praktikat e te Mesuarit te Historise”, Shblu Tirane 
2008 fq 283
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proceduriale (procedurat, teknikat, rregullat e sistemeve) etj.
Të nxënët ndërveprues është një term shumë i lakuar por edhe i kërkuar për tu 
zbatuar në klasë në mënyrë që të ndodh të nxënët aktiv dhe afatgjatë.Të nxënët në 
bashkpunim është një çështje e cila krĳ on një atmosferë të gjallë pune në klas ku 
nxënësit si rezultat i bashkëpunimit me njëri tjetrin, përmes përdorimit të teknikave 
të ndryshme mësojnë njohuri dhe përvoja të reja. Madje në disa raste ata mësojnë më 
mirë nga njëri-tjetri duke bashkëpunuar sesa nga veprimet e mësuesit.

Lidhja midis mësimdhënies e të nxënit ndërveprues

 Mësimdhënia dhe të nxënët janë në funksion të jëra tjetrës. Që ky funksionim te jetë 
më produktiv dhe më i mirë mendohet se duhet të plotësohen disa kushte5: 

- Mësimdhënia dhe të nxënët kanë fëmĳ ën në qendër të procesit të të mësuarit.
- Mësuesi mban parasysh interesat, prirjet, zhvillimin individual dhe potencialin e 

çdo fëmĳ e.
- Ai u krĳ on mundësi të gjithë fëmĳ ëve për ti zhvilluar më tej aft ësitë 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 krĳ imi.
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 nxënit6.
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.

1.2 Teknikat dhe metodat për të nxënët ndërveprues
Mësimdhënia dhe të nxënët ndërveprues që po përhapet shpejt në arsimin tonë duket 
se po gjenë përshtatje në shkollat tona duke lënë pas mësimdhënien tradicionale  me 
në qendër mësuesin. 
Mësuesi shihej si burim i vetëm informacioni, ai merr vendime dhe kryen menaxhimin 
e orës së mësimit.  Sot ndodh ndryshe. Jo të gjithë nxënësit janë njësoj, jo të gjithë 
nxënësit kanë të njejtat nevoja dhe nivele të njëjta aft ësishë. Kjo ndryshueshmëri 
e bëri të domosdoshme praktikimin e mësimdhënies ndërvepruese gjatë së cilës 
përdoren metoda të ndryshme e të shumta mësimore duke i përshtatur me veçoritë 
individuale të nxënësve.
Një grup autorësh kanë hartuar një seri elementësh për mësimdhënien ndërvepruese 
të cilat janë7: 

5  Trajnim për mësuesit, Drejtoria Arsimore Rajonale Peshkopi
6  Bardhyl Musai. “Metodologjia e Mësimdhenies” CDE (Qendra per Arsim Demokratik Tiranë 
2002. fq. 236
7   Trajnim për mësuesit, Drejtoria Arsimore Rajonale Elbasan
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a) Më pak nxënës të drejtuar nga mësuesi. Vëmendja e shkollës bashkohore sa 
vjen e drejtohet me përparësi tek përgjegjësitë që duhet të marrin nxënësit gjatë 
procesit të të mësuarit dhe të nxënit. Për arritjen e këtĳ  qëllimi vetë kurrikula 
duhet të jetë e organizuar në mënyrë të tillë ndërvepruese ku të jenë parashikuar e 
planifi kuar veprimtari gjithëpërfshirëse për të gjithë nivelet e nxënësve dhe duhet 
të jetë karakteristik e një kurrikuli që ka në qendër nxënësin. Veçoritë individuale 
të nxënësit duhet të njihen mirë nga ana e mësuesit, gjithashtu të respektohen në 
shtrirjen e kurrikulit si dhe të planifi kohen veprimtari të larmishme për të gjithë 
nivelet e formimit të nxënësve. Në këtë mësimdhenie mësuesi duhet të zërë vend 
si një faktor i një rëndësie të vaçantë drejtimi dhe organizimi të procesit mësimor.

b) Mësimdhënie e hapur8. Kjo lloj mësimdhënie duhet kuptuar si një dukuri e cila 
lidhet me përmbajtjen e procesit të mësimdhënies dhe të nxënit, proces gjatë 
të cilit si mësuesi edhe nxënësi duhet të jenë njëherësh autor dhe aktor të tĳ . 
Mësuesit duhet të jenë të hapur ndaj pëefshirjes së nxënësve në të gjitha hallkat e 
procesit mësimor. Sot shkollat janë të fokusuara gjithmonë e më shumë drejt një 
mësimdhënie te hapur.

c) Mësimdhënia për të nxënë. Prej këtej kuptojmë se mësimdhënia nuk mund të 
ndahet nga të nxënët dhe nuk duhet kuptuar thjesht si detyrë e mësuesit për të 
thënë ato që ai ka në plan për të thënë, por duhet hedhur vështrimi për të synuar 
cilësin e të nxënit të nxënësve. Për të arritur mësimdhënien për të nxënë, mësuesit 
duhet ti përgjigjen strukturës dhe përmbajtjes së kurrikulës me më shumë strategji 
gjithëpërfshirëse të nxënësit në procesin e të nxënit. 

Kështu hartimi i aparatëve pedagogjik të teksteve mbetet një faktor i rëndësishëm 
rinovimi i këtyre teksteve që kanë pasur si synim kryesor (deri më tani) dhënien 
e sa më shumë njohurive dhe koncepteve. Sot për t’iu përgjigjur një të mësuari 
ndryshe tekstet duhet të përcjellin një larmi formash, strategjish dhe teknikash për të 
realizuar të nxënët në cilësin më të mirë të mundshme. Për një kuptim më të qartë të 
mësimdhënies për të nxënë duhet ti drejtohemi fi llimisht mësimdhënies refl ektuese.
Për këtë qëllim nga specialistët e hartimit të programeve dhe të teksteve shkollore, 
të hartimit të materialeve ndihmëse për mësuesit gjatë procesit mësimor është e 
domosdoshme njohja dhe respektimi i taksonomis së Bloomit, të cilat na orientojnë 
për nivelin dhe karakteristikat e një kurrikuli shkollor dhe për cilësin e arritjeve të tĳ . 
E gjithë kjo e largon nxënësin nga të nxënët riprodhues të fakteve apo të dukurive.
d) Të nxënët bashkëpunues9. Bashkëpunimi e bashkëveprimi u jep shumë mundësi 

nxënësve që duke kooperuar në forma të ndryshme me njeri tjetrin përmes 
punës në grupe dhe veprimtarive të tjera mësimore me hapësira më të gjera 
bashkëpunimi të rrisin shkallën e të nxënit duke shfaqur një cilësi më të lartë 
formimi arsimor. Shkolla ka për detyrë të ndërtojë një klimë bashkëpunimi, 
përgjegjesie, vetëvlersimi e humanizmi me vlera të dukshme sociale. Nxitja tek 
nxënësit e ndjenjës së vetëbesimit lidhet me ndjenjën e “të qënit të vlerësuar” 
nga të tjërët por njekohësisht edhe të vetë ndërgjegjësimit për ta vlersuar dhe 
vendosur veten në mes të grupit në të cilin punojnë dhe mësojne. Për të krĳ uar 
ndjenjën e bashkëpunimit duhet të ekzistojë respekti gjatë procesit të të mësuarit 
e të nxënit midis mësuesit e nxënësit, ndihma reciproke duhet të jetë e pranishme 
si gjatë orës së mësimit edhe jashtë saj dhe puna në grup t’i përfshĳ ë njëkohësisht 

8   Grup autoresh  “Te pyeturit ne Mesimdhenie me ne Qender Nxesit”, Qtka Tirane 2003 fq.49
9  Bardhyl Musai“Metodologjia e Mesimedhenies“ Cde (Qendra per Arsim Demokratik, 2002 fq. 
157



502 

të gjithë, si mësuesit edhe nxënësit10.
e) Të nxënët si proces ku fi tohet dituri e vlera. Ky grup autorësh të cilët kanë 

përcaktuar këto elementë të mësimdhënies ndërvepruese nënvizojnë se të nxënët 
duhet vlersuar si një pronë e vet nxënësve e cila u takon pikërisht atyre që ta 
ndërtojnë e ta pasurojne më tej. Ato nuk mund dhe nuk duhet që të mbeten vetëm 
në nivelin e dĳ eve, por duhet të kthehen në shprehi e qëndrime. Nxënësit duhet 
të kalojnë në një plan veprimi konkret qoft ë në mënyrë individualeose në grup. 
Të nxënët e kësaj natyre kërkon që nxënësit të marrin rreziqe, të mbajnë qëndrime 
kritike për probleme e situate konkrete gjatë të cilave u kërkohet të marrin 
vendime të rëndësishme. Strategjitë dhe teknikat e të nxënit dhe të mësimdhënies 
duhet të jenë të tilla që të matin në konsideratë të nxënët individual të fëmĳ ëve në 
përshtatje me moshën dhe natyrën e tyre.

f) Të nxënët gjatë gjithë jetës. Të tërheqësh nxënësit në një shkollë të mirë, të re dhe 
me prespektiv është një çështje e cila ndeshet me vështirësi të mëdha pasi nxënësit 
i mërzit monotonia e mësimdhënies kryesisht ajo tradicionale. Shpesh rutina e 
shkollës bëhet e papëlqyeshme për nxënësit. Ka ndodhur shesh që shumë individ 
kur i janë drejtuar formave të larmishme të nxënit jashtë kontekstit të edukimit 
në shkollë janë ndjerë të suksesshë. Prandaj për të mbajtur gjallë dëshirën për të 
nxënë gjatë gjithë jetës lipsen forma e mënyra të shumëllojta didaktike, burime 
informacioni të pafund dhe realizimi i një mësimdhënie ndërvepruese në klasë që 
të nxënët të bëhët tërheqës e produktiv11.

g) Mësimdhënia bashkohore. Kjo mësimdhënie nënkupton ndryshimin e roleve të 
mësuesit dhe nxënësit, pjesmarrje të komunitetit në jetën e shkollës, përfshirjen 
e metodave, teknikave dhe strategjive të përshtatshme në procesin e të nxënit të 
nxënësve. Nëpërmjet mësimdhënies bashkkohore lehtësohet të nxënët e nxënësve 
duke: zhvilluar aft ësitë e nxënësve për të realizuar një të nxënë të pavarur, duke 
zhvilluar iniciativën dhe pavarësin, aft ësi më të mira komunikimi, duke nxitur 
diversitetin në të nxënët e nxënësve dhe kreativitetin e tyre.

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. Duke qenë se sot aplikohet 
mësimdhënia me në qëndër nxënësin nuk do të thotë që mësuesi i ka humbur 
funksionet e tĳ  të mëparshme, gjithashtu ai nuk qëndron thjesht si “fi gurë”në klasë 
por, tani roli i tĳ  është më i rëndësishëm dhe më i vështirë. Ndryshe nga një mësues 
tradicional i cili duhet të shpjegonte mësimin pjesën më të madhe të kohës dhe të 
pyeste nxënësin për atë që kishte shpjeguar një orë më parë, sot një mësuese që 
aplikon metodën me në qëndër nxënësin duhet të ketë shumë aft ësi për të realizuar 
rolet që i bien përsipër. Mësuesi duhet të ketë aft ësi të mira komunikimi dhe të jetë 
i duruar kur përballet me një tërësi pyetjesh të shumëllojta që vĳ në nga nxënës me 
nivel të ndryshëm12. 
Të jetë njohës i mirë i lëndës dhe të jetë gjithmonë në kontakt me informacionet e 
reja për lëndën që ai jep, pasi nxënësit duke përdorur teknikat e fundit të marrjes së 
10  Roland Gjini “Zhvillimi i Mendimit Kritik në Mësimin e Historisë“Ylli Tiranë 2002 fq. 24
11  Grup autoresh “Të pyeturit në Mësimdhënien me në Qëndër Nxënesin”. Cde Tiranë 2003. Fq56
12  Gjini Roland. Kuri Vilson “Bazat Teorike dhe Praktikat e të Mësuarit të Historisë”. Shblu Tirane 
2008 Fq.281.285
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informacionit u rritet intersi për të pyetur e për të eksploruar më tej. Përveç njohës 
i lëndës një mësues i mirë duhet të ketë njohuri të përgjithshme dhe për shkencat e 
tjera në mënyrë që të krĳ ojë lidhje midis tyre. Gjithashtu mësuesi duhet të ketë aft ësi 
të mira menaxhuese dhe drejtuese, sepse në një klasë më në qëndër nxënësin ku 
duhet të punohet me metoda të ndryshme mësimore, e sidomos në grupe, mësuesi 
duhet të jetë i aft ë që brenda kohës së caktuar të orgonizojë nxënësit. Mësuesi 
zgjedh me kujdes grupet e nxënësve, planifi kon veprimtarit e të nxënit ndërveprues, 
përcakton objektivat mësimor dhe shoqëror për një grup pune dhe kontrollon 
përparimin individual të nxënësëve. Të gjtiha këto aft ësi do t’ia bënin më të lehtë 
punën një mësuesi i cili duhet të kryejë një sërë rolesh në klasë. Rolet më kryesore 
dhe të rëndësishmë që merr mësuesi në procesin mësimor janë: lektor, organizues i 
mësimit, udhëheqës i mësimit, partner në komunikim, motivues dhe vlerësues.

Disa elementë që një mësues duhet të ketë parasysh gjatë organizimit të 
veprimtarive për të realizuar të nxënët ndërveprues jane13: 

• Planifi kimi i veprimtarive është një moment themelor në mbarëvajtjen e procesit 
si dhe në sigurimin e efektivitetit për të nxënët e nxënësëve. Mësuesi vendos 
se sa shprehi apo koncepte duhet të shpjegohen dhe si mësohen më mirë, në 
bashkëpunim apo në mënyrë individuale. Duhet të sigurojë mjetet që janë të 
nevojshme për realizimin e një ore mësimi14.

• Vëzhgimi dhe vlerësimi i përparimit të nxënësëve në grup apo në mënyrë 
individuale është i rëndësishëm gjatë mësimdhënies dhe të nxënit ndërveprues për 
ti motivuar në punën e tyre. Mësuesi vlerëson përparimin lëndor, produktivitetin, 
gjëndjen emocionale të nxënësëve dhe funksionimin shoqëror të grupeve të punës.

• Përkrahja e frymës së besimit, unitetit dhe përgjegjësisë. Mësuesi ndihmon në 
zvogëlimin e nivelit të stresit dhe të ngarkesës së punës së tyre, duke i mësuar ata 
të ndihmojnë njëri-tjetrin në detyrat e të nxënit dhe të organizimit duke i aft ësuar 
gjtihashtu të kontrollojnë përparimin e njëri – tjetrit. Kjo i lejon nxënësit të bëhen 
përgjegjës për të nxenët e vet. 

Roli i mësuesit në klasat që përdorin mësimdhënien ndërvepruese lidhet me kërkesat, 
pyetjet, detyrat dhe reagimet që ka dhe që bën mësuesi për të nxitur ndërveprimin 
në mjedisin mësimor.
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 specifi k 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 krĳ on mundësinë që 

13 , Abdulla Ballhysa, grup autorësh, “Mësimdhënia me në qendër nxënësin” fq 19, Tiranë 2005.
14  Gjini Roland – “Zhvillimi i Mendimit Kritik në Mësimin e Historisë”. Elbasan 2008 fq. 4
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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, ft on nxënësit të paraqesin 
opinionet vetjake, të dallojnë midis asaj që është thelbësore e jo thelbësore.

Roli i nxënësëve në mësim dhe të nxënët ndërveprues

Nxënësit janë pjesëmarrësit kryesor të procesit arsimor. Si mësimdhënia dhe të 
nxenët ndërveprues janë në funksion të tyre për tu edukuar e për tu informuar. Kjo 
është arsyeja se përse gjatë të nxënit ndërveprues vëmendja më e madhe i kushtohet 
metodave dhe teknikave ndërvepruese që çojnë në realizimin e veprimtarive 
mësimore për të nxënët e tyre. Disa veprimtari të nxënësve janë15: 

• Pyetjet e nxënësve-është një formë e veçantë që tregon për iniciativën e nxënësve. 
Në mënyrë të veçantë pyetjet që nuk janë riprodhuese dhe informuese janë 
treguesi më pozitiv i aktivizimit të të menduarit të nxënësëve.

• Vendimarrja e nxënësve-është tregues i dëshirës dhe varësisë së nxënësve kundrejt 
lëndës. Mësuesi qëllimisht bën një planifi kim të tillë të mësimit që nxënësit të 
vendosen në një situatë apo një dilemë në të cilën atyre u duhet të marrin një vendim.

• Sjelljet vlerësuese të nxënesvë janë tregues i mirë i veprimtarive të nxënësve sepse 
ato demostrojnë qëndrimet personale të nxënësve, pëlqimin, mospëlqimin, etj.

• Pavarësia e nxënësve në veprimtari – realizohet kur mësuesi në planin e tĳ  mësimor 
vendos nxënësin në pozicionin e realizuesit të veprimtarisë hyrëse apo fi llestare 
duke u dhënë atyre dorë të lirë brenda kornizës së kushteve por gjithashtu duke 
monitoruar punën e tyre.

• Ndërveprimi i nxënësve – është treguesi më i qartë dhe i drejtëpërdrejtë që fl et 
për përfshirjen e nxënësëve në veprimtari të tilla si: dialogu i argumentuar, luajtja 
e roleve, përballja dhe konfl ikti intelektual, bashkepunimi, shkëmbimi, etj.

Në një mësimdhënie ndërvepruese me në qëndër nxënësin roli i tyre është i 
pashmangshëm dhe zënë një vend parësor gjatë procesit të të nxënit. Nëpërmjet 
kësaj mënyre të nxëni nxënësit: 
 Përfshihen në mënyrë aktive në procesin e nxënies, 
 Kanë të drejtë të marrin nisma, 
 Bashkojnë iniciativa, 
 Flasin në emër të grupit, 
 Marrin vendime në lidhje me përfundimet e mundshme e të pritshme,
 Krĳ ojnë marrëdhënie të reja komunikimi me njëri-tjetrin dhe me mësuesit, 
 Rritet cilësia e të mësuarit të përbashkët.

E gjithë kjo ndodh me të drejtë, pasi duke ditur që shkolla është një vend për të 
arsimuar dhe edukuar nxënësit, pse duhet të qëndrojë në qëndër të saj mësuesi? Kjo 
duket si e pakuptimtë prandaj dhe sot i është kushtuar më shumë vëmendje të nxënit 
dhe mësimdhënies me në qëndër nxenësin. Kjo jep mundësinë nxënësit të kuptojë se 
gjithçka që ndërmerret në sistemin arsimor bëhet për edukimin e tĳ , në mënyrë që 
ato të ndëgjegjësohen dhe të rrisin përgjegjësinë e tyre për të pasur rezultate më të 
larta akademike. 

15  Abdulla Ballhysa, grup autorësh” – “Mësimdhënia me në qendër nxënësin”, Tiranë 2005, fq 23, 
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Nxënësit me dhunti të veçanta dhe ata të talentuar. Perspektivat e së 
ardhmes, përmes përdorimit të teknologjisë, rritjes së dhuntive dhe 

krĳ imtarisë

Erjola Llapi
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