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Turizmi si fenomen zhvillimor dhe prirjet e sotme të tĳ
Arlind Dyrmishi
Astrakt
Fjala turist dhe turizëm është përdorur fillimisht në shekullin XVIII në Britaninë e Madhe.
Mendohet se origjina e kësaj fjale është frënge, “tour” në frengjisht do të thotë udhëtime,
pastaj është përshtatur në gjuhën angleze. Sot termi turizëm përdoret në të gjitha gjuhët
e botës dhe ka të bëjë me lëvizjen e njerëzve me qëllim pushimi, kulturor dhe argëtues.
Industria e turizmit është kthyer ndër aktivitetet më të rëndësishme dhe fitimprurëse sot
në botë. Në shumë vende turizmi përbën formën kryesore të zhvillimit ekonomik. Interesi i
popullsisë gjithnjë e në rritje për të vizituar vende me ofertë të pasur natyrore e kulturore, ka
bërë që t'i kushtohet një vëmendje e veçantë zhvillimit turistik.Turizmi ka një rol potencial
në zhvillimin e rajoneve të veçanta të vendit, duke kontribuar në punësim dhe mirëqënie,
zhvillim të qëndrueshëm të qarqeve, etj. Hapat që janë marrë lidhur me zhvillimin e turizmit
lidhen kryesisht me: investimet në infrastrukturë, trajnimin të kapaciteteve njerëzore, rritjen
e promovimit të turizmit dhe rolin gjithnjë e në rritje i institucioneve qëndrore e lokale në
këtë sektor. Vërehet nga vëmendja gjithnjë e më e lartë që po i kushtojnë shtetet ndërtimit dhe
shtimit të kapaciteteve pritëse si: hotele, shtëpi pritëse, kampingje, restorante, bare etj.
Fjalë kyçe: turizëm, turist, world tourism organization, zhvillimi turizmit, trend, globalizim.

Hyrje
Nocioni turizëm ka të bëjë me lëvizjen e njerëzve me qëllim të plotësimit të nevojave
të caktuara të tyre. Ky është një fenomen, i cili është i pranishëm në të gjitha mjediset,
por që për nga vëllimi dhe efektet manifestohet në mënyra të ndryshme.
Sipas Organizatës Botërore të Turizmit (World Tourism Organization), turist quhet
gjithkush që udhëton në vende të ndryshme nga ai në të cilin ka rezidencën aktuale, jashtë
mjedisit të përditshëm personal, për një periudhë prej minimumi një natë por jo më gjatë
se sa një vit dhe qëllimi i tĳ i zakonshëm të mos jetë asnjë lloj veprimtarie nga e cila të
përfitojë ekonomikisht. Në këtë term përfshihen të gjithë ata që udhëtojnë për: pushim, dëfrim,
shlodhje, për të vizituar miq, për motive pune dhe profesionale, për motive shëndeti, besimi,
pelegrinazhi.
Rrënjët e turizmit, i gjejmë në parahistorinë e shoqërisë njerëzore. Në fillim njerëzit
kanë lëvizur në mënyrë të paorganizuar në kërkim të ushqimit apo duke u
larguar për shkak të rreziqeve, duke njohur kështu mjedise të reja.
Gjatë zhvillimit të turizmit lindën edhe përkufizime të autorëve të ndryshëm, të
cilat e trajtuan turizmin sipas këndvështrimeve të tyre. Bazuar në këto përkufizime
është konstatuar se turizmi është një fenomen dinamik që është zhvilluar paralelisht
me zhvillimin e qytetërimit dhe kulturës sidomos gjatë shekullit XX-të si rezultat i
zhvillimit të udhëtimeve turistike, zhvillimit të ekonomisë, politikës, artit, arsimit,
shkencës, sportit etj.
Me dinamikën e vet, turizmi nga njëra anë ofron destinacione të reja, forma të reja të
zhvillimit, lloje të reja të udhëtimeve, ndërsa nga ana tjetër kërkon forma të reja të
organizimit, resurse të reja, inovacione të reja, strategji të reja etj.
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Sot lëvizjet turistike janë rezultat dhe benefit ndaj punonjësve, e cila reflektohet
përmes politikës sociale, domethënë të drejtës së pushimit vjetor me pagesë dhe të
drejtës themelore të njeriut për shfrytëzimin e pushimit dhe parashikimet flasin se
numri i turistëve do të rritet gjithnjë e më shumë në vitet në vazhdim.
1. Turizmi si degë udhëheqëse e shekullit të XXI
Progresi shkencor-teknik, zhvillimi i mjeteve transportuese, rritja e nivelit të kulturës
dhe nivelit të standardit ekonomik kanë kushtëzuar ndryshime të shumta në lëvizjet
shoqërore, duke ndikuar kështu edhe në zhvillimin e turizmit. Duke pasur parasysh
nivelet mesatare të rritjes vjetore, të cilat i ka shënuar në gjysmën e dytë të shekullit
të kaluar, turizmi përbën degën ekonomike që realizon rritje të vazhdueshme.
Disa autorë japin parashikime shumë pesimiste, të tjerët përgjithësisht optimiste të
zhvillimit të turizmit në vazhdimësi. Madhësia dhe struktura e popullsisë, potenciali
ekonomik, inovacionet teknologjike, lëvizjet politike dhe kulturore paraqesin më së
shumti faktorët nga të cilët varen orientimet e zhvillimit të turizmit në periudhën e
ardhshme. Sipas Cooper dhe Middleton faktorët nga të cilët varet zhvillimi i turizmit
janë:
kufizimi i rritjes së tregut;
cilësia, ripërtëritja e destinacionit dhe diferencimi;
marketingu i përgjegjshëm ose social;
ndryshimi i strukturave politike;
ndryshimi i distribuimit në turizëm.
Autori Mules parashikon dy skenarë të mundshëm të globalizimit në të ardhmen.
Sipas njërit, në anën e kërkesës rritja e shpejtë e turizmit ndërkombëtar në shumë
shtete paraqet hulumtim, i cili kërkon përcaktimin e dimensioneve të ndikimeve
ekonomike në turizëm.
Sipas skenarit të dytë, nga pikpamja e tendencave për të ushtruar biznes në nivel
global do të sjellë realizimin e të ardhurave të organizatave në ekonominë turistike
(për shembull: hotelet, etj), deri te qytetarët (aksionarët), madje edhe në shtetet që
nuk janë destinacione te mirëfillta turistike.
2. Trendet dhe globalizimi i turizmit
Shekulli XXI paraqet një të panjohur të madhe pasi mbart me vete një numër të
madh pyetjesh të ndryshme, të cilat në fushën e turizmit do të shtroheshin kështu:
Cilat forma të turizmit do t’u interesojnë turistëve? Cilat forma të turizmit janë më
të preferuara në raport me format e tjera? A ka vend për hapësira (mjedise) të reja
turistike në tokë? Autorë të ndryshëm në veprat e tyre japin parashikime të trendeve,
të cilat do të kenë përparësi në lëvizjet turistike në të ardhmen. parashikimin më
gjithëpërfshirës e jep Ëorld Tourism Organization (ËTO). ËTO theksohen pesë trende
të zhvillimit të turizmit.
Ekoturizmi. Ekoturizmi në kuptimin më të gjerë ofron, si shanse zhvillimore, ashtu
edhe mundësi që të financohen zonat e mbrojtura.
Turizmi kulturor. Këtu ËTO bën diferencimin e zgjedhjes ndërmjet grupeve të vogla
të tregut me interesa të veçanta dhe grupit të madh, të cilat vizitën e monumenteve
kulturore e përfshĳnë në programin e tyre të pushimit.
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Turizmi tematik. Paraqet turizmin i cili është i orientuar në interesime tejet specifike
dhe paraqet një treg relativisht të vogël. Fokusohet në tri “E” kapitale (të mëdha) Entertainment, Excitement, Education (Argëtim, Kënaqësi, Edukim).
Turizmi avanturës. Kjo formë e turizmit paraqet një grup qëllimi të vogël tregu, por
në rritje. Duke marrë parasysh rrethanat, që gati çdo pjesë e tokës është hulumtuar,
ky segment preferon interesimin për hulumtimin e majave të maleve, thellësitë e
deteve, Antarktikun dhe kosmosin.
Shëtitja me anĳe. Karakteristika kryesore ka të bëjë me mundësinë e ofruar që për
një kohë të shkurtër të shihet gjithçka ("time poor – money rich"). Udhëtimi nga
njëri skaj në skajin tjetër të botës nuk përbën më problem. Kështu për shembull, për
turistët është krejt normale që të hanë mëngjesin në Paris, të darkojnë në Nju Jork.
3. Lëvizja turistike në Europë
WTO parashikon rritje të turizmit ndërkombëtar në 1.6 miliardë udhëtime në vitin
2020,respektivisht një qarkullim prej rreth 2 bilionë US$. Për vendet e Mesdheut WTO
parashikon ulje të pjesëmarrjes në treg nga 30% në 22% por në shifra kuantitative,
rritje të vizitës vjetore për 3%, nga 167 milionë në vitin 1995 në 346 milionë në vitin
2020. Lëvizja e kërkesës turistike varet në masë të konsiderueshme nga parashikimet
e rritjes/zvogëlimit të popullsisë. Kjo sidomos ka të bëjë me shtetet turistike emetuese,
siç janë disa shtete evropiane (natyrisht, si dhe Evropa në tërësi), para së gjithash
Gjermania, Britania e Madhe, pastaj vendet skandinave etj. Sipas parashikimit të
Kombeve të Bashkuara, popullsia evropiane do të zvogëlohet nga 727 milionë që
është aktualisht në 692 milionë banorë, përgjithesisht Evropa do të pësojë ulje të
popullsisë prej 4.8 për qind. Popullsia e vendeve që tashmë janë anëtare të Bashkimit
Evropian do të zvogëlohet nga 375 milionë në 361 milionë banorë, respektivisht
me 3.7%.
Tendencat e lëvizjes së numrit të banorëve në Evropë

VENDI

GJERMANIA

AUSTRIA

B.MADHE

VITI

PJESMARRJA E GRUPËMOSHAVE E
SHPREHUR NË PËRQINDJE

POPULLSIA E
SHPREHUR NË
MILION

< 19

20-54

55-64

65-74

> 75

2000

82.7

21.0

49.5

13.2

9.3

7.1

2020

78.3

15.6

45.9

16.4

11.2

11.0

2000

8.19

23.0

51.3

11.0

8.0

6.7

2020

8.04

16.7

47.6

16.0

10.8

8.9

2000

58.65

24.8

48.4

10.7

8.5

7.6

2020

57.46

19.1

45.9

14.4

11.4

9.2
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ÇEKIA

2000

10.22

23.1

10.6

10.6

8.3

5.4

2020

9.61

16.4

13.2

13.2

13.2

8.2

Parashikimet flasin se në periudhën e ardhshme do të ketë rritje të grupmoshave
nga 55 deri 64, dhe 65 deri 74 dhe grupmoshës më të vjetër se 75 vjeç. Ndryshimet
e parashikuara të shpërndarjes së strukturave të moshave ndikojnë në intensitetin
e udhëtimit. Për këtë arsye, është interesant të shikohen parashikimet e intensitetit
të udhëtimit në Evropë, ku me intensitet të udhëtimit nënkuptohet përqindja
e popullsisë më moshë më të madhe se 14 vjeç, e cila udhëton të paktën një herë
në vit, në kohëzgjatje prej më së paku 5 ditë. Intensiteti i udhëtimit flet edhe për
tendencat, d.m.th. prirjet e popullsisë që të udhëtojë. Pastaj, intensiteti i udhëtimit
mund të trajtohet edhe në kuptimin e gatishmërisë së popullsisë që të udhëtojë, e
cila manifestohet para së gjithash në kënaqjen e parakushteve financiare, në varësi
të të cilave intensiteti i udhëtimit mund të variojë. Gjithashtu është me rëndësi të
theksohet se në intensitetin e udhëtimit ndikojnë: koha në dispozicion për udhëtim,
kushtet metereologjike, infrastruktura e komunikacionit etj.
Intensiteti i udhëtimit në vendet e zgjedhura evropiane
Shteti

Intensiteti i
udhetimit në %Një udhëtim

Danimarka

77

47

Udhëtime
Më shumë se një
në 100
udhëtim
banorë
30
118

Zvicra

67
72

39
48

28
25

113
109

Italija

70

45

26

107

Suedia / Norvegjia

Franca

63

36

27

106

B.Madhe

58

31

26

99

Gjermania

77

58

18

98

Austria

54

36

19

81

Polonia

31

22

9

40

Burimi: WTO- Lëvizja e turistëve në Europë.
Referencat
WTO – (World Tourism Organization)- http://world-tourism.org
Kotler Ph., Boëen J., Makens J. - Marketing for Hospitality and Tourism , London 1999.
Cooper C. Tourism , Principles and practice , London – 1993.
Dhimitër Doka – Gjeografi Turizmi.
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Zhvillimi i lizingut financiar në Shqipëri dhe trajtimi i tĳ fiskal
Fatjola Lubonja, Phd(c)
Drejtor i Planifikimit të Buxhetit dhe Financës, Autoriteti Rrugor Shqiptar. Kandidate për
doktore shkencash, Universiteti Bujqesor i Tiranës, Fakulteti i Ekonomise dhe Agrobiznesit,
Depatamenti i Financë-Kontabilitetit

Abstrakti
Lizingu financiar është një instrument financiar afatmesëm që përdoret kryesisht për
prokurimin e makinerive, pajisjeve, mjeteve dhe/ose pronës. IFC (2009) Në tregun shqiptar
edhe pse kjo formë financimi aplikohet dhe ekziston ligjërisht që prej vitit 2001, përdorimi i
tĳ nga bizneset shqiptare, veçanërisht ato të vogla dhe të mesme është ende në ritme të ulta
dhe tregu i lizingut në Shqipëri është i kufizuar me një numër konstant biznesesh ndër vite.
Ndryshimet ligjore dhe rregullatore të bëra vitet e fundit nga qeveria dhe Banka e Shqipërisë
si lidhur me kuadrin fiskal ashtu edhe me rritjen e kufirit të lejuar për pozicionet e hapura
valutore pritet të sjellin rritje në të ardhmen të tregut të lizingut financiar në Shqipëri. Ne
këtë artikull do të bëhet një panoramë e shkurtër e ecurisë së lizingut financiar në Shqipëri
ndër vite si dhe trajtimi fiskal i tĳ pas ndryshimeve ligjore në tatimin mbi vlerën e shtuar. Sa
po mbështetet zhvillimi i këtĳ sektori në tregun shqiptar dhe si janë pritshmëritë e tĳ në të
ardhmen?

1. Hyrje. Struktura e sistemit bankar dhe financiar në Shqipëri
Nëse shohim sisitemin bankar dhe financiar në Shqipëri deri në fund të vitit 2017 në
përbërje të tĳ kemi 16 banka; 31 subjekte financiare jobanka; 426 zyra të këmbimit
valutor; 13 shoqëri të kursim-kreditit; dhe 1 union i shoqërive të kursim-kreditit.
Banka e Shqipërisë, bazuar në ligjin “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”, ka
autoritetin për të licencuar dhe mbikëqyrur bankat, subjektet financiare jobanka,
shoqëritë e kursim-kreditit e unionet e tyre, zyrat e këmbimit valutor dhe zyrat e
përfaqësimit të bankave të huaja.

Burimi: Raporti i Mbikqyrjes 2017. Banka e Shqipërisë
Numri i institucioneve financiare jo banka, ku grupohen edhe kompanitë që ofrojnë
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lizing financiar është rritur me tre subjekte krahasimisht me vitin 2016, në fund
të së cilit numri IFJB ishte 28. Vet subjektet financiare jo-banka të grupuara sipas
aktiviteteve financiare kryesore në Shqiperi janë:
1. Institucione që ushtrojnë veprimtarinë financiare të “kredidhënies”;
2. Institucione që ushtrojnë veprimtarinë financiare të “qirasë financiare”;
3. Institucione që ushtrojnë veprimtarinë financiare të “faktoringut”;
4. Institucione që ushtrojnë veprimtarinë financiare të “mikrokredisë”;
5. Institucione që ushtrojnë veprimtarinë financiare të “ofrimit të shërbimit të
pagesave dhe transferimit të parave”;
6. Institucione që ushtrojnë veprimtarinë financiare të “shërbimeve këshilluese,
ndërmjetëse dhe shërbime të tjera për këmbimin valutor”.
Aktualisht në tregun shqiptar operojnë 10 kompani që ofrojnë lizing financiar si
institucione financiare jo banka por tregu i qirasë financiare është i përqëndryar në
veprimtarinë e tre prej tyre. Në Mars 2018 portofoli bruto i qirasë financiare për
subjektet financiare jobanka arrin në 6.26 mld lekë ( afërsisht 50 mln Euro). Subjekti
që dominon tregun prej vitesh është “Raiﬀeisen Leasing” që përbën në total edhe
rreth 45% të tregut të qirasë financiare për institucionet financiare jo banka, me
distancë të ndjeshme nga subjektet e tjera të cilat rradhiten pas tĳ (Porsche Leasing –
17% dhe Landeslease -16%). Të treja këto subjekte së bashku zotërojnë 78% të tregut
të qirasë financiare në Shqipëri për institucionet financiare jo banka

Tabela. Ecuria e portofolit të qirasë financiare në 000 lekëë për periudhën 2013– mars 2018
(në mld lekë). Të dhëna të përpunuara nga autori.
1.1 Liçensimi i kompanive të qirasë financiare dhe ecuria e aktivitetit të tyre
Lizingu financiar në Shqipëri si koncept i ka fillesat në vitin 2001 kur edhe u liçensua
kompania e parë e lizingut. Që prej vitit 2001 deri në mars të 2018 Banka e Shqipërisë,
ka liçencuar gjithsej 13 subjekte financiare jobanka për të kyer aktivitetin e qirasë
financiare si aktivitet të vetëm, apo së bashku me aktivitete të tjera. Kuadri ligjor që
definonte lizingun fillimisht ishte ende tepër i kufizuar duke e përmëndur qiranë
financiare vetëm në Kodin Civil dhe ligjin “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”
e vitit 1998 ku qiraja financiare trajtohej si shërbim financiar por pa patur përcaktim
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të detajuar dhe rregulluar si veprimtari financiare. Viti 2009 mund të quhet edhe
“viti i qirasë financiare” për nga numri i subjekteve të liçencuara ku vetëm gjatë këtĳ
viti u liçensuan pesë subjekte financiare për të kryer veprimtarinë e qirasë financiare
si Raiﬀeisen Leasing, FIN – AL, Tirana Leasing, Landeslease dhe Sogelease. Ndër
faktorët kryesorë që ndikuan në rritjen e kërkesës për liçencë të aktivitetit të qirasë
financiare ishte ndryshimi i ligjit “Për qiranë financiare” në vitin 2005, si dhe reagimi
i grupeve bankare ndaj efekteve të krizës financiare ndërkombëtare të vitit 2008.
Ecuria e aktivitetit të qirasë financiare ka njohur rritje (në vlerë absolute) deri në vitin
2012, ndërsa në terma relative është e vështirë të bëhen krahasime, nisur nga niveli
i ulët fillestar. Pas vitit 2013 sikurëse mund të ashohin edhe në tabelën më poshtë
kemi rënie të aktiveve dhe ë pas një gjëndje stanjacioni në treg edhe pse numri i
subjekteve të liçensuara është rritur. Nëse mund të bëhët një analizë në terma të
përgjithshëm, tregu i qirasë financiare në Shqipëri mbetet ende i kufizuar në numër
të klientëve dhe pa ndonjë rritje të kënaqshme sa i takon viteve të fundit. Në tabelën
më poshtë shohim ecurinë e aktiveve të qirasë financiare për institucionet financiare
jo banka duke nisur nga viti 2007 deri në mars të 2018.

Tabela. Ecuria e aktivit të subjekteve të qirasë financiare për periudhën 2007–Mars 2018 (në
mld lekë). Të dhëna të përpunuara nga autori.
2.1 Kuadri rregullativ
Në fillim të vitit 2013 Banka e Shqipërisë ka miratuar rregulloren e re “Për
mbikëqyrjen e rrezikut në veprimtarinë e subjekteve financiare jobanka”, duke
prezantuar kërkesa të reja raportuese, të cilat sigurojnë informacion më të detajuar,
mes të tjerash, edhe për aktivitetin e qirasë financiare. Kjo rregullore ka përcaktuar
kërkesat për klasifikim e portofolit të qirasë financiare, si dhe normat e përkatëse
për provigjonimin e tĳ, kërkesa të cilat nuk ekzistonin në kuadrin rregullator të
mëparshëm.
Në bazë të rregullores së Bankës së Shqipërisë për administrimin e rrezikut, shoqëritë
e qirasë financiare duhet të llogarisin pozicionin e hapur në valutë i cili përcaktohet
si raporti i diferencës së aktiveve dhe detyrimeve në monedhë të huaj kundrejt
kapitalit (limiti valutor). Në shtator 2017 Banka e Shqipërisë miratoi disa ndryshime
në rregullore ku përfshihen edhe limitet valutore. Gjithsesi, limitet e rishikuara nga
Banka e Shqipërisë janë më të ulëta se ato të propozuara nga vetë shoqëritë. Në
këto kushte, shoqëritë duhet të gjejnë rrugët e nevojshme për të bërë të mundur që
treguesit financiarë të jenë në përputhje me kërkesat e Bankës së Shqipërisë. Kjo do të
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kërkojë nga shoqëritë që të analizojnë strukturën e kapitalit të tyre duke konsideruar
rritjen e kapitalit themeltar me kontribut në para apo të analizojnë strukturën aktive–
detyrime në monedhë të huaj për të zvogëluar diferencën duke konsideruar p.sh.
konvertimin pjesor ose tërësor të huave afatgjata nga ortakët në kapital, përdorimin
e derivativëve etj.
Me ndryshimet që iu bënë rregullores , ndër elementët me ndikim në aktivitetin e
qirasë financiare mund të përmendim rritja e kufirit të limitit valutor (në përgjigje të
kërkesave dhe propozimeve nga subjektet) nga 20% në jo më shumë se 30%, njohjen
e instrumenteve zbutës të rrezikut nga kursi i këmbimit, shtimin e elementëve të
njohur si pjesë e kapitalit, etj.
2.2 Trajtimi tatimor i lizingut në Shqipëri
Sipas Amembal (2000) në disa rrethana, një kuadër ligjor dhe rregullator i ndarë
për kompanitë e lizingut mund të jetë shumë i ndihmës për të krĳuar një mjedis të
përshtatshëm për promovimin dhe zhvillimin e lizingut financiar në industri. Shumë
vënde të zhvilluara, pavarësisht historisë së tyre të gjatë të lizingut, nuk kanë një ligj
specifik për lizingun financiar. Këto vënde përgjithësisht e trajtojnë lizingun në të
drejtë civile që mundëson baza të përshtatshme për për të mbështetur zhvillimin e
lizingut.
Sikurëse pamë më lartë fillimisht qiraja financiare ka qënë shkutimisht e përmëndur
në Kodin Civil që në vitin 1994 si dhe dhe ligjin “Për bankat në Republikën e
Shqipërisë”. Mungesa e rregullimit ligjori solli nevojën që edhe në Shqipëri sikurëse
ndodh në disa vënde të tjera në botë, të kemi një përcaktim më të gjërë ligjor i cili më
tej ndihmon edhe për trajtimin fiskal të tĳ.
Në momentin e krĳimit të bazës ligjore për ekzistencën e produktit të qirasë
financiare gjë që u mundësua në vitin 2005 përmes ligjit “Për qiranë financiare” filloi
edhe trajtimi fiskal i qirasë financiare që nuk është shtjelluar për një periudhë të
gjatë kohore prej më shumë se një dekade duke sjellë në këtë mënyrë konfuzion
në praktikat ligjore dhe ato tatimore.Më tej ishte e domosdoshme nxjerrja e një
udhezimi nga Ministri i Financës për trajtimin fiskal të këtĳ produkti i cili ishte një
koncept tërësisht i ri në aspektin fiskal. Me krĳimin e hapësires ligjore për futjen në
treg të këtĳ produkti filluan edhe të merreshin masa për rregullimin dhe përshtatjen
e të gjithë kuadrit ligjor.
Kuadri ligjor në bazë të së cilit ushtrojnë veprimtarinë shoqeritë e lizingut është:
1. Ligji “Për qiranë fianciare”, Nr. 9396, datë 12.5.2005;
2. Ligji “Për tatimin mbi vlerën e shtuar” Nr. 92/2014;
3. Ligji “Për tatimin mbi të ardhurat” i ndryshuar, Nr. 8438, datë 28.12.1998
4. Vendime të Këshillit të Ministrave dhe Udhëzime të Ministrit të Financave të dala
në vazhdimësi në zbatim të ketyre ligjeve.
Ligji “Për qiranë fianciare” rregullon marrdhënien juridike dhe kontraktuale
të lizingut por nuk përmban dispozita të caktuara lidhur me trajtimin tatimor të
aktivitetit të qirasë financiare. Pavarësisht rregullimeve të fundit ligjore vecanërisht
në ligjin dhe udhëzimet që lidhen me tatimin mbi vlerën e shtuar, trajtimi fiskal
i lizingut në legjislacionin shqiptar ka ende paqartësi dhe vend për rregullime të
mëtejshme. Legjislacioni tatimor aktual sikurëse do të shohim edhe më poshtë
ndryshe nga legjislacionet e vëndeve të tjera nuk ka ende dispozita që të përmbajnë
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element favorizuese apo stimuluese për lizingun, madje në ndonjë rast paraqët
element kontradiktor.
Aktualisht dy janë tatimet kryesorë që kanë ndikimin më të madh në këtë produkt
financiar:
1.Tatimi mbi vlerën e shtuar (TVSH);
2.Tatimi mbi të ardhurat (fitimin).
Më poshtë përmes një analize krahasuese në kohë do të përpiqemi të shohim
trajtimin e këtyre dy ligjeve nga pikëpamja e qiradhënësit dhe qiramarrësit bashke
me ndryshimet e tyre të fundit ligjore për të kuptuar më nga afër trajtimin fiskal që
i bëhet qirasë financiare në optikën e gjithësecilit prej subjekteve që e përdorin atë.
Tatimi mbi vlerën e shtuar (TVSH).
Gjatë zbatimit në praktikë të Ligjit “Për Qiranë Financiare”, janë parë disa probleme
dhe mangësi të cilat vetë ligji nuk mund t’i rregullonte, parashikonte apo që nuk
ishin të shprehura qartë. Përsa i takon tatimit mbi vlerën e shtuar kuadri ligjor në të
cilin ushtrojnë veprimtarinë shoqëritë e lizingut janë:
- Ligji “Për tatimin mbi vlerën e shtuar”, Nr. 92/2014:
- Udhëzim nr. 6, datë 30.01.2015 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e
Shqipërisë”.
Mbështetur në ligjin nr. 9396, datë 12.05.2005 “Për qiranë financiare”, kontrata e
qirasë financiare analizohet si një qiradhënie për klientin ose qiramarrësin, të cilit i
jepet një mundësi e thjeshtë blerjeje duke paguar një çmim të miratuar, i cili merr në
konsideratë, të paktën pjesërisht, pagesat e kryera në formën e pagesave periodike.
Bazuar në nenin 7 të ligjit furnizimi i mallit (sendit) i kryer nga furnizuesi për
qiradhënësin sipas kontratës së furnizimit është furnizim malli. Furnizuesi lëshon
faturë tatimore me TVSH 20% për furnizimin dhe TVSH lind mbi vlerën e mallit.
Qiradhënësi qoftë ky institucion financiar ose bankë, ose jo, kur lejohet të kryejë
veprimtari të qirasë financiare, sipas kërkesave të legjislacionit të fushës do të zbatojë
rregullat siç përcaktohet në vĳim: Qiradhënësi, nëpërmjet një kontrate të qirasë
financiare, që lidhet ndërmjet tĳ dhe qiramarrësit i jep me qira financiare sendin
qiramarrësit. Sipas kësaj kontrate përcaktohet afati i përdorimit të sendit, përkundrejt
pagesave periodike, shuma e të cilave është sa vlera reale në treg e sendit, por që
mbulon investimin e qiradhënësit dhe siguron një fitim mbi investimin. Qiradhënësi
e regjistron faturën e lëshuar nga furnizuesi si blerje me TVSH duke e regjistruar
përkatësisht në librin e blerjes dhe ka të drejtë të zbresë TVSH-në e shënuar në faturë.
Në përputhje me afatin e përcaktuar të qirasë financiare, qiradhënësi i dorëzon mallin
qiramarrësit dhe për çdo periudhë mujore i faturon qiramarrësit pagesat e qirasë.
Nëse qiranë financiare e shohim në prizmin e përfimeve apo pengesavë që vinë nga
trajtimi fiskal i tatimit mbi vlerën e shtuar mund të themi se në dy drejtime, dispozitat
ligjore kanë qënë penguese për qiranën financiare dhe më konkretisht në pagesen
e TVSH të këstit së bashku me interes dhe pagesa e shtyë e TVSH ndaj personave të
tatueshëm që importojnë pajisje dhe makineri.
Përsa i takon pagesës së tatimit të vlerës së shtuar të këstit të qirasë fianciare në ligjin
e mëparshëm, dispozitat ishin jo stimuluese dhe në disa raste edhe kontradiktore me
njëra tjetrën. Trajtimi i interesave të qirasë financiare në paragrafin 7 të nenit 13 të
ligjit nr. 7928, datë 27.4.1995 “ Për tatimin mbi vlerën e shtuar” llogaritej mbi vlerën
e plotë të këstit përfshirë edhe interesat duke qënë në këtë mënyrë në kontradiktë
me përjashtimin që i bëhet shërbimeve financiare nga pagesa e interesave dhe duke e
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disavantazhuar qiranë financiare në raport me kredinë bankare edhe pse të dyja janë
shërbime financiare. Përmes Udhëzimit nr. 6, datë 30.01.2015, kontadiksionet janë
rregulluar lidhur me pagesën e TVSH përsa i takon interesave. Më parë detyrimi
për TVSH paguhej mbi vlerën e plotë të pagesave të kësteve për mallin e vënë në
dispozicion për përdoruesin në të njëjtën kohë që lizingu kategorizohet si shërbim
financiar dhe si i tillë duhet të përjashtohej nga TVSH pjesa e pagesës së interesave
duke sjellë leverdi më të madhe për të njejtin transaksion në rast se ky i fundit do
të merrej me kredi. Legjislacioni aktual i TVSH-së, parashikon që interesi në qiranë
financiare është i përjashtuar nga TVSH. Në ligjin e vjetër të TVSH ky trajtim ishte
mbështetur në arsyetimin që qiradhënia financiare është një aktivitet financiar dhe
si i tillë interesi duhet të ketë të njëjtin trajtim si interesi në aktivitete financiare të
bankave dhe institucioneve të ngjashme. Me miratimin e ligjit aktual të TVSH u duk
se Ministria e Financave do ta trajtonte interesin e qirasë financiare si furnizim të
tatueshëm në shkallën 20%. Kjo për arsye se vetë ligji i TVSH nuk e përfshin interesin
e qirasë financiare në përjashtimet ekskluzive të tĳ. Por me publikimin e Udhëzimit të
TVSH-së (neni 17) u sqarua që interesi është furnizim i përjashtuar nga TVSH-ja. Në
këtë udhëzim (neni 17 e vitit, pika 3.4) përcaktohet specifikisht se vlera e tatueshme
që shënohet në faturën tatimore me TVSH është sa vlera e pagesës periodike të
qirasë, përveç interesit, me TVSH 20%. Faturat regjistrohen nga qiradhënësi në
librin e shitjes dhe deklarohen si shitje të tatueshme, sipas periudhave tatimore që
i takojnë. Eksperienca e vendeve të Europës, sidomos atyre të Bashkimit Europian,
tregon se në shumicën e këtyre vendeve, interesi në qiranë financiare është furnizim
i tatueshëm me shkallë standarde. Duke pasur parasysh që ligji aktual është hartuar
në përafrim të Direktivës Europiane të TVSH-së, edhe në Shqipëri interesi mund të
trajtohej në të njëjtën mënyrë. Kjo do t’u jepte mundësi shoqërive të qirasë financiare
të zbrisnin TVSH-në për të gjitha furnizimet (aktualisht TVSH-ja zbritet vetëm për
blerjen e objektit të qirasë financiare).
Ajo që vazhdon të mbetet e pakorrigjuar përsa i takon tatimit mbi vlerën e shtuar në
ligjin dhe udhëzimin e ri është teprica kreditore që krĳohet nga mungesa e aplikimit
të shlyerjes së TVSH për shoqëritë e lizingut. Ligji për TVSH-në ka përcaktuar një
skemë të qartë të qirasë financiare sipas së cilës, qiradhënësi ka të drejtë të zbresë
TVSH-në në blerjen e aktivit që është objekt i qirasë financiare. Si rezultat i kësaj
skeme, qiradhënësi regjistron në momentin e blerjes së aktivit TVSH të zbritshme
për të gjithë vlerën e objektit të qirasë financiare duke krĳuar një gjendje kreditore të
TVSH. Me aktivizimin e kontratës së qirasë, qiradhënësi lëshon faturën e këstit mujor
në të cilën vetëm vlera e principalit është me TVSH kurse interesi është i përjashtuar
nga TVSH-ja. Vlera e TVSH në faturën mujore të këstit zvogëlon TVSH kreditore të
krĳuar nga blerja e aktivit. Skema e mësipërme krĳon një gjendje kreditore të TVSH
e cila rritet në mënyrë të vazhdueshme me rritjen e portofolit të qirasë financiare (si
diferencë midis vlerës totale të TVSH së zbritshme në blerje të objektit, minus TVSHnë në shitje nga këstet mujore).
Kjo ndodh pasi importimi i produktit bëhet nga shoqëria e lizingut (pronari juridik
i mjetit), ndërsa investitor është përdoruesi i pajisjes apo makinerisë ( pronar
ekonomik i mjetit). Pra në këtë mënyrë as qiramarrësi dhe as shoqëria e lizingut
nuk mund të përftojnë nga zbatimi i skemës i shlyerjes së pagesës së TVSH- së, gjë
kjo qe praktikisht pengon procesin e investimeve kapitale të biznesit nëpërmjet
lizingut duke krĳuar tepricë kreditore për shoqëritë e lizingut si rrjedhim të pagesës
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së TVSH në import. Në fakt, megjithëse legjislacioni për TVSH ka pësuar ndryshime
(nga 1 Janar 2015 është në fuqi ligji i ri i TVSH nr. 92/2014), kërkesat dhe kushtet
për rimbursimin e TVSH kanë mbetur të njëjta. Në bazë të ligjit të ri të TVSH-së,
nuk ka asnjë ndryshim në legjislacionin e ri të TVSH-së në lidhje me kërkesat për
rimbursimin e TVSH-së. Problemi i gjendjes kreditore të TVSH-së mund të zgjidhet
duke ndryshuar skemën e faturimit të qirasë financiare. Në disa vende të rajonit
faturimi i qirasë financiare nuk bëhet mbi baza mujore. Qiradhënësi lëshon një faturë
tatimore vetëm në momentin e fillimit të periudhës së qirasë për vlerën totale të
kësteve dhe qiramarrësi e paguan këtë faturë çdo muaj me vlerën e këstit. Kjo skemë
bën të mundur që qiradhënësi të mbyllë brenda muajit gjendjen kreditore të TVSHsë që rezulton nga blerja e objektit të qirasë financiare. Kurse gjendja kreditore e
TVSH-së kalon nga qiradhënësi tek të gjithë qiramarrësit, secili për pjesën e vet. Në
këto kushte, nuk ka një gjendje kreditore të akumuluar tek një tatimpagues i vetëm.
Skema e mësipërme thjeshton edhe procedurat administrative sepse qiradhënësi
lëshon një faturë të vetme për çdo kontratë qiraje dhe jo fatura mujore. Gjithashtu
edhe ndryshime në udhëzimin e TVSH mund të hartoen për të korrigjuar tepricën
kreditore. Këto ndryshime mund të theksojnë se skema e shlyerjes së pagesës së
TVSH duhet të aplikohet për të gjitha importet e makinerive dhe pajisjeve të kryera
në kuadrin e aktivitetit të qirasë financiare kur këto makineri përbëjnë investim në
fushat e prodhimit, ndërtimit, trasportit etj.
Aktiviteti i qirasë financiare është i tatueshëm për TVSH-në, pavarësisht nga cilësia
e personit të tatueshëm që e kryen këtë aktivitet. Nëse banka ose një institucion
financiar kryen aktivitetin e qirasë financiare, atëherë kryen furnizime të tatueshme
për TVSH-në dhe ka të drejtë të zbresë TVSH-në e aplikuar prej furnizuesit për blerjen
e mallit objekt i qirasë financiare dhe të llogarisë TVSH-në për pagesat periodike të
qirasë financiare të llogaritura për çdo muaj për qiramarrësin përveç interesit. Çdo
pagesë e arkëtuar ose vlerë e faturuar nga qiradhënësi për qiramarrësin mbi baza
mujore, përtej vlerës së pagesave periodike të qirasë në kuadër të kontratës së qirasë
financiare, konsiderohet element i vlerës së tatueshme të pagesave për furnizimin e
qirasë financiare dhe si element përbërës i vlerës së tatueshme të furnizimit të qirasë
financiare është e tatueshme me TVSH 20%, përveç interesit.
Këndvështrimi i qiramarrësit
Përsa i takon qiramarrësit, në rastin e TVSH-së shihet një avantazh i sigurimit të
aktivit nëpërmjet qirasë financiare ndaj blerjes me para në dorë apo me kredi. Ka
një diferencë midis blerjes të një produkti në mënyrë të menjëhershme dhe pagesës
së tĳ me këste përsa i takon TVSH. Në rastin e blerjes së menjëhershme qoftë ajo me
para nëq dorë apo duke marr një kredi, në momentin e transaksionit blerësi pagun
bashkë me produktin edhe TVSH e tĳ në total, që në momentin e parë të blerjes. Ajo
që ndodh nga ana tjetër me qiranë financiare është që huamarrësi nuk paguan gjithë
TVSH-në në fillim por e paguan atë gjatë gjithë periudhës së qirasë, në përpjestim
me vlerën e principalit të shlyer. Pra parë në këndvështrimin e biznesit që merr
lizing financiar kemi të bëjme me një avantazh që marrja e lizingut sjell përsa i përket
flukseve të arkës.
Këndvështrimi i qiradhënësit
Probleme janë hasur me këtë tatim në mënyrë të veçantë si rrjedhojë e mosnjohjes
mirë të aktivitetit të lizingut financiar nga ana e organeve tatimore. Përftimi i parë
më lartë për qiramarrësin shfaqet si disavantazh në rastin e qiradhënësit. Duke qënë
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se për to TVSH paguhet në total për të gjithë produktin në momentin e blerjes së
pajisjes që në fillim të marrëveshjes së lizingut (në bazë të faturës së blerjes lëshuar nga
furnizuesi) dhe këtë TVSH ata e mbledhin me kohë, sa është afati i qirasë financiare (në
bazë të faturave të shitjes lëshuar klientëve për çdo këst pagese). Megjithëse kjo është
brenda logjikës të llojit të aktivitetit të zhvilluar, për organet tatimore kjo fillimisht
është konsideruar si “hile” e kompanive të lizingut për të deklaruar vlera më të ulta
TVSH-je të pagueshme. Sikurëse u përmënd edhe më pareë ligji që bën rregullimin e
TVSH dhe rregullon edhe marrdhënien financiare pra Ligji “Për tatimin mbi vlerën
e shtuar” ka pësuar shumë ndryshime që nga momenti i hyrjes në fuqi, por mund
të themi se përsa i përket qirasë financiare dhe futjes së saj si një produkt i ri në treg,
ky ligj ka akoma vend për ndryshime dhe plotësime. Në këtë ligj dhe në udhëzimet
e dala në zbatim të tĳ cilësohet se kur mallrat transferohen në bazë të një kontrate, e
cila përcakton marrjen me qira ose shitjen me këste, pavarësisht nga momenti i kalimit
të pronësisë, detyrimi për TVSH-në, lind mbi vlerën e plotë të mallit. Ndërsa përsa i
takon deklarimit dhe pagesës për çdo periudhë tatimore, TVSH llogaritet mbi pagesat
e vlerës së kësteve për mallin e vënë në dispozicion të përdoruesit. Operacione të kësaj
natyre janë ato që kanë të bëjnë me transferimin e mallrave në bazë të një kontrate
qiraje financiare. Për çdo rast qiradhënësi përpilon një faturë tatimore me TVSH për
çdo këst të përcaktuar në kontratën përkatëse të lizing si më poshtë:
Tatimi mbi të ardhurat
Baza ligjore:
- Ligji “Për tatimin mbi të ardhurat”, Ligj Nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi
të ardhurat i ndryshuar”
Bazuar në standartet ndërkombëtare të kontabilitetit dhe praktikës botërore
kur vjen puna te trajtimi i tatimit për fitim të lizingut financiar, mbështetur edhe
në legjislacionin tonë , ai duhet të jetë i tillë: Pronari ekonomik i mjetit, që është
qiramarrësi i cili mban edhe përgjegjësinë për humbjen apo dëmtimin e mjetit e
kontabilizon atë në aktivet e veta dhe i njihet si shpenzim i zbritshëm për efekte
fiskale shprenzimet e e amortizimit, të mirëmbajtjes dhe interesat e zbritura në
këstet e qirasë. Ndërsa pjesa e principalit të kredisë që përfshihet në këstet e qirasë
financiare zvogëlon detyrimin kundrejt shoqërisë së lizingut. Nga ana tjetër metodat
e amortizimit të përcaktuara në Ligjin për tatimin mbi të ardhurat nuk i shërbejnë
kushteve dhe afateve normale të lizingut. Mbështetur në kontratën e lizingut, këstet
e pagesave të principalit rrezultojnë më të larta se amortizimi sipas normave të
përcaktuar në ligj duke e shfaqur të vështirë zëvëndësimin e mjeteve. Duke ndjekur
këtë llogjikë, metoda aktale e përdorur e amortizimit nuk stimulon përdorimin e
teknologjive të reja dhe zëvendësim e atyre të vjetra. Në këto raste për të stimuluar
marrjen e teknologjive ose makinerive të reja për kompnitë që përdorin lizingun,
amortizimi i përshpejtuar do të ishte një mënyrë më efikase dukë qënë së në vitët e
para të jetës së mjetit ka një normë më të lartë amortizimi në vitet e para.
Konkluzione
- Tregu i qirasë financiare në Shqipëri vazhdon të mbetet i kufizuar dhe me një
numër të përcaktuar klientësh pavarësisht masave të marra në aspektin e rregullimit
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të kuadrit ligjor dhe rregullator;
- Disa mangësi që ekzistoni në ligjin e mëparshëm të TVSH u korrigjuan me ligjin
dhe udhëzimin e ri;
-Me ndryshimet në kuadrin rregullator që ju bën rregullores së Bankës së Shqipërisë
ndër elementët me ndikim në aktivitetin e qirasë financiare mund të përmendim
rritjen e kufirit të limitit valutor, njohjen e instrumenteve zbutës të rrezikut nga kursi
i këmbimit, shtimin e elementëve të njohur si pjesë e kapitalit, etj.
- Ndryshime të tjera në udhëzimin e TVSH mund të hartoen për të korrigjuar tepricën
kreditore. Këto ndryshime mund të theksojnë se skema e shlyerjes së pagesës së
TVSH duhet të aplikohet për të gjitha importet e makinerive dhe pajisjeve të kryera
në kuadrin e aktivitetit të qirasë financiare kur këto makineri përbëjnë investim në
fushat e prodhimit, ndërtimit, trasportit etj.
- Metoda aktale e përdorur e amortizimit nuk stimulon përdorimin e teknologjive
të reja dhe zëvendësim e atyre të vjetra. Në këto raste për të stimuluar marrjen e
teknologjive ose makinerive të reja për kompnitë që përdorin lizingun, amortizimi i
përshpejtuar do të ishte një mënyrë më efikase dukë qënë së në vitët e para të jetës së
mjetit ka një normë më të lartë amortizimi në vitet e para.
- Tregu i qirasë fianciare ka një potencial ende të pashfrytëzuar në Shqipëri.
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Baza psikologjike e relacionit në mes belbëzimit dhe motorikës së
përgjithshme
PhD (C.) Hazir Elshani
PhD (C.) Mustaf Morina
Abstrakt
Bazë e të folurit është sistemi i ndërveprues i aftësive socio-psiko-fiziologjike, të cilat janë të
organizuara strukturalisht dhe të lidhura funksionalisht ashtu që optimalisht, sipas ndarjes
anatomiko-psiko-bilogjike, të mund t’i realizojnë funksionet e caktuara komunikative dhe
jokumunikative. Funksionet themelore komunikative të procesit të të folurit kushtezohen
nëpërmjet zhvillimit filogjenetik dhe ontogjenetik të të foluri, ndërsa jetësohen me anë të
transmetimit të informative, ideve, afekteve, qëndrimeve, bindjes dhe nxitjes për aksion.
Qëllimi i këti hulumtimi shhkencor është studimi i relacioneve në mes belbëzimit dhe
motorrikës “së përgjithshme”. Belbëzimi është njëri ndër fenomenet që me së paku është
trajtura, eksploruar dhe shpjeguar, nga hulumtuesit tanë dhe të huaj, te ayre që merren me
patologjin e të folurit. Belbëzimi konsiderohet çrregullim që kushtëzohet nga shkaqet të
shumta dhe manifestohet në shumë dimesione, ndërkaq si i këtillë shkencrisht rrallë është
hulumtuar. Për të hulumtuar këtë çrregullim kam zgjedhur metoden induktive të hulumtimit
në menyr që të mund të deduktojm mbi fenomenin në fjalë, mostra që kam zgjedhur përbenë
10 respodent që bëlbezojnë, ndërsa gjatë hulumtimit janë zbatuar 28 instrumente matëse
me qëllim të përcaktimit të dimesioneve latentetë hapësirës motorrike. Qëllimi tjeter është
ndërlidhja në mes të këtyre dy hapsirave (matjës së kohës të emërtimit të sinjaleve të të folurit
dhe përcaktimin e nëntë tipeve të gabimeve në të flour) këto janë analizuar me koficientin e
korelacionit, analizën regresiv dhe analizen kanonike të korelacionit.
Rezultatet e fitura kanë qenë në pajtueshmeri me hipotezat e parashtrura; nuk ekziston
bashkëvaracione shënuese në mesë të bëlbezimit dhe faktoreve të motorikës “së përgjithshme”
te personave që belbëzojn.Këto rezultate janë shpjeguar në harmoni me teorin hiarkike të
strukturimit të lëvizjeve të njeriut gjatë të folurit (Brenstienn, 1994; Luria, 1997), e cila qartë i
dallon lëvizjet në procesin e të folurit nga të gjitha lëvizjet të tjera të njeriut.
Fajelët kyqe: belebezimi, motorika, çrregullimi, matja, relacioni.

1. Shqyrtimi i literatures
Relacionet në mes të belbëzimit dhe motorikes kryesisht janë hulumtuar në menyr të
tërthort, d.m.th.duke hulumtuar ndryshimet në aftësit motorrike ndermjet personave
që belbëzojn dhe atyre që nuk belbëzojn. Para shumë vitësh bota akademike ka
menduar për lidhshmëri në mes të ritmit të të folurit dhe ritmit të motorikes së
përgjithshme, kështu që është menduar se ekziston mundesia të këtë lidhshmëri në
mes të belbëzimit dhe çrregullimit të ritmit të motorikës së përgjithshme. Hulumtimet
e bëra në fushën e motorikës kanë të bëjnë me përcaktimin e ndryshimeve ndermjet
personave që belbëzojn dhe personave që nuk belbëzojn, të bëra me testimin e
kordinimit dhe të ritmit.
Megjithë që hulumtimet në kët fushë kanë një mori lëshimesh, të metash ( numri
i vogël i mostrës i të ekzaminuarve, instrumentet e destinuara në segmente të
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kufizuara, metodat e përpunimit të dhënave shpeshherë është bërë në menyrë që të
fitohet pamja me e mirë e kësaj problematike). Sheheni (1970) përmend hulumtimet
e koordinimit në ritem që me poshtë shenohen; Igbergson (1930)icili ka konstatuar
se 40% të personave që belbëzojn nuk kanë qenë në gjendje të reprodukojn ritmin e
caktuar të lëvizjeve. Weest (1929) ka nxjerr rezultate me inferiore në grupin e personave
të cilët belbëzojn në testin e lëvizjëve repertive të duarve. Strotheri dhe Kreigman
(1944) duke perseritur po të njëjtin eksperment, nuk kanë mundur t’i vërtetojn
rezultatet e Westit. Bilto(1941)ka bër hulumtime me dy grupe të ekspermentuarish
(me vështirësi dhe pa vështirësi në të folur) me anë testesh për matjen e kordinimit
të përgjithshëm të njësive të disa lëvizjëve, 60% të të ekzaminuarish me çrregullime
në të folur (belbëzim dhe dislali) kanë arritur rezultate me të dobta në krahasim në
krahasim me të ekzaminuarit, personat me të folurit standard. Westpholi (1933),
sipas Finkelstein-it dhe Weisberger-it, (1954) në testin që kishte për qëllim matjen
koordinimin dorë-sy, nuk kanë mundur të konstatojn ndryshime të rëndësishme
mes mostrës ekspermentale dhe asaj kontrolluese të të ekzaminuerve. Koppov(1934)
sipas Finkelsteimann-it dhe Weisbergerit , (1954) ka përdorur një mostër relativishtë
të madhe të përbër nga 450 të ekzaminuarish testi OSERET të aftësive motorike.
Rezultatet e hulumtimit të sajë, pa marrë parasyeshë vlefshmerin e testit të përdorur,
kanë treguar aftësit motorrike nën mesatare në të gjitha subjektet të fëmĳëve që
belbëzojn. Kuppova në hulumtimin që e ka bër me 50 fëmĳë që belbëzojn ka përdorur
të njëjtin bateri testësh. Duke krahasuar rezultatet e daluar nga ekspermenti me
normat e testit, ka konstatuar që madej 46% të fëmĳëve do të mund të klasifikoheshin
si “fëmĳë idiot motorrik”, 26% të fëmĳëve kanë treguar retardime të rënda mendore,
kurse fëmĳët e tjerë kanë qenë mesatar ose mbimesatar. Autori, duke u bazuar në
rezultatet e hulumtimit konkludon se belbëzimi është si rrjedhoj e dëmtimit të trurit
të njeriut. Schillingu (1966) ka dhënë një pasqyrë të hulumtimit në këtë fushë, duke
bërë pasqyrimin e rezultateve të autorve të ndryshem (Bohem, 1985, Schilling, dhe
Kruger, 1989; Wegner, 1986) kanë konstatuar që largimet të cilat hetohen te personat
që belbëzojn mund të jenë indikatorët e lëndimit të trurit në fëmirĳë të hershme.
Neavesi (1970) është i mendimit se belbëzimi është i kushtëzuar nga koordinimi
i pamjaftueshem i zhvillimit neuromuskulor të fëmĳët me këtë çrregullim të të
folurit. Autori mendon se gjendja e till me shumë duhet të lidhet me Heriditary
se sa me lëndimin e trurit. Brestofci (1995) ka bër një hulumtim me qëllim që të
vërtetojë vleren pragmatike të baterive të përbëra nga pesë teste, nga të cilat dy kanë
të kushtuara majtjës së pasaktë në të folur, tri me matjen e intonacionit dhe tri të
masin faktorin psikomotorrik të koordinimit në ritem në predikacionin e forces së
belbëzimit. Autori ka konstatuar korelacion të ultë midis variables force e belbëzimit
dhe variables të koordinimit në ritëm.
2. Qëllimet themelore të këti hulumtimi
1.) Vërtetimi i ndikimit të faktoreve motorikë në variablat të përcaktuara për matjen
e manifestimit të belbëzimit dhe
2.) Vërtetimi i relacioneve ndremjet manifestimit të belbëzimit dhe të faktoreve latent
të motorikës të personat që belbëzojn.
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3. Metodologjia e hulumtimit
3.1. Mostra e popullacionit që belbëzon
Mostra e të ekzaminuareve është zgjedhur nga personat (nxënësit) të moshtës 14.5
deri 15.5 vjeç, në grupin e të ekzaminuareve janë përfshir 10 respodent nxënës që
belbëzojn. Metoda e hulumtimit është induktive dhe për të plotësuar kkushtet e të
ekzaminuarit respodentet duhet ti plotësojnë keto ktitere;
1. Nxënësit duhet të jenë të moshës prej 14.5 deri 15.5 vjeç,
2. Nxënësit duhet të jenë nxënës të shkollave të regullta,
3. Nxënësit nuk bënë të kenë ndonjë sëmundje somotike apo kronike apo deficite
tjera që pengojn në aktivitetin kineziologjik dhe
4. Nxënësi duhet të ketë pengesa, vështirësi në të folur të cilat klasifikohen si belbëzim.
Pas analizës të të folurit të të gjithë respodenteve(nxënësve 10 sishë) të moshës
katërmbëdhjetë e gjysëm deri pesëmbëdhjetë e gjysëm, të cilet i kanë plotësuar
kriteret e lartë shënuar. Duke marrë parasyesh menyren e zgjedhjës dhe madhësin
e mostrës mund të konkludoim se hulumtimi është induktiv për të shërbyrë si
deduksion për kategorin e personave të diagnostifikuar si persona që belbëzojn.
3.2. Mostra e variablave
Për percaktimin e hapsirës të sjelljës variablo tiningllore të të ekzaminuareve që
belbëzojn janë përcaktuar këto variabla:
-Forca e belbëzimit,
-Zgjatja e emisionit të të folurit,
-Gabimet në të folur.
Forca e belbezimit është konsideruar si vlerësim i të folurit jostandard të personave
që belbezojn, detyra ka qenë të bëhet vlerësimi i forcës së belbezimit me anë të
dëgjimit të inçizimit të pjesëve të të lexuara nga secili i ekzaminuar. Të ekzaminuarit
kanë lexuar pjesë tekstin nga romani i F. Gjates “Lumi i vdekur”, i cili tekst ka pasur
274 fjalë. Vlerësuesi i ka shënuat notat në menyrë ordinare prej 1-5, ku nota një (-1-)
ka pasur domethënjen e belbëzimit më të dobët kurse nota pesë (-5-) të belbëzimit
më të fortë. Meqense vlera në shkallën, pasqyren ordinare nuk janë numra real,
sepse hapsira e tyre nuk është percaktuar saktësishtë dhe nuk është e njëtë për të
gjitha vlerat në shkallë, notat janë shëndruar në T-skorte (numrat e pikëve) të cilat
kanë paraqitur vlerat e tyre mesatare ( mediale) në shkallë normale. Kështu që janë
fituar 5 bruto variablash të forcës së belbëzimit, të cilat janë kondenzuar me anën
e komponentes së parë kryesore në një variabel, e cila ka përmbajtur sasin më të
madhe të mundshme të informimit nga testimi i të lexuarit dhe vlersimi i të lexuarit
të të ekzminuareve.
Zgjatja e emisionit në të folur. Për këtë pjesë të hulumtimit është përcaktuar shpejtësia
e të lexuarit të fjalëve nga testi i romanit të I.Kadares “Gjenerali u ushtrisë së vdekur)
të leximit të zëshë, janë lexuar vetem 60 fjalë të romanit, është matur koha e leximit
me sekonda. Leximi është marrë si masë më e sigurt e matjës së shpejtësisë së të
folurit në krahasim me të folurit spontan.
Variablen e gabimeve në të është përcaktuar, përkufizuar si komponent kryesore në
të cilat janë projektuar rezultatet e nënë llojeve të gabimeve si më poshtë:
1. Përseritja e pjesëve të fjalëve ,
2. Përseritja e fjalëve,
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3. Përseritja e frazave,
4. Ndërhyrjet e ndryshme,
5. Pauzat e shkurtëra e të gjata,
6. Të zgjaturit e tingujve,
7. Ndërimi i shpejtësis së leximit,
8. Theksimi joadekuat i fjalëve në fjali dhe
9. Kapercimet e ndryshme.
Këto gabime janë nxjerr me anë të analizës të tekstit të lexuar prej 274 fjalëve nga të
ekzaminuarit personat që belbezojn. Secili lloj i gabimeve ka përfaqësuar nga një
variabel të veçant.
3.1. Dimesionet latente të hapsirës motorike
Dimensionet latente të hapsirës motorike janë nxjerrë në mbeshtetje të faktoreve të
matricës të interkorelimit të 28 testeve të motorikës më qëllim që të matim; shpejtësin,
fleksibilitetin, koordinimin e trupit, kordinimin në ritëm, kryerjen e shpejtë të
detyrave komplekse motorike, përvetësimin e shpejtë të detyrave të reja motorikedhe
kordinimin e duarve. Për vlersimin e secilit dimension hipotetik janë përdorur nga
katër instrumente matëse të cilat janë konstruktuara si teste shumësistemore për
shkak të sigurimit të vërtetësisë më të madhe, sistemi ka përfaqësuar përseritjen e
detyrës së testit. Pas analizës faktorale, dimensionet e izoluara janë interpetuar më
poshtë:
1.OBL-1-Informimi motorik,
2.OBJ-2-Fleksibiliteti i nyjës së komblikut,
3.OBL-3-Koordinimi në ritëm,
4.OBL-4-Shpejtësia në detyrat komplekse motorrike dhe
5.OBL-5-Faktori i paidentifikuar.
4. Rezultatet dhe diskutimi
4.1. Koorelacionet e variablave të belbëzimit dhe të dimensioneve latente motorike
Relacionet dyvariantëshe midis palëve të variablave të këtyre nënhapsirave, do të
thotë ndermjetë kooralacionet, që janë nxjerrë me procedurë fare të thjeshtë me anë
të llogaritës së koeficientit të korelacionit midis dy variablave. Koeficientet më të
medha, më të shumta, në nën hapsiren e manifestimit të belbëzimit është variabla
zgjatja e misionit të të folurit, kurse nënhapsiren latente motorrike, faktori OBL3- koordinimi në ritëm. Më fjalë të tjera midis ketyre dy variablave është arritur
koeficenti më i madhë i korrelacionit.
Faktori i koordinimit në ritem ka koeficent më parashenja negative, mëqense keti
faktori i është e kthyer nga e kundrta në krahasim me variablen e belbëzimit, që do të
thotë logjikishtë;sa më shumë të jetë i shprehur belbëzimi, aq më dobët arrihen rezultate
në këtë faktor motorik. Duhet theksuar se ndërmjet korelacionet janë të rëndësishme
statistikisht vetëm kur janë sendertuar midis variablave të emisioneve të qëndrushme
të të folurit dhe të faktoreve të koordinimit në ritëm OBL-3-. Prandaj, zona, hapësira
e manifestimit të belbëzimit, e cila në këtë hulumtim është e përkufizuar, vlerësuar
si vlerë e forcës së belbezimit nga vlerësuesi, me komponenten e parëkryesore nëntë
llojet të gabimeve dhe me zgjatjen e emisionit të të folurit, ka sendertuar lidhje të
rëndësishme ose lidhje brendapërbrenda suazave të rëndësis, vetem e vetem me
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dimesionet latente të hapsirës motorike e cila është interpetuar si koordinim me
ritëm. Këto rezultate janë në pajtim me paramendimin se të folurit, në pikpamjen e
vetë motorikës, në radhë të parë paraqet koordinimin e lartë në ritëm mbi shtatëdhjet
muskujve (Van Riper, 1971). Nga ana tjetër, hulumtimet e gjëritanishme flasin për
faktin se ndryshimet më të medha janë ndermjetë personave të cilet belbëzojn dhe
personave të cilit nuk belbëzojn, në detyrat që kerkohet koordinim në ritëm. Në
çoftë se paramendohet se variabla për përcaktimin e belbëzimit të përdoret në këyë
hulumtim si produktë të koordinimit joadekuatnë ritëm e në lëvizje të mekanizmit
të të folurit, atëher rezultatet e relacionit të nxjerrur në matricë ndërmjetë korelative
munnd të krahasohen me rezultatet të hulumtimeve qëllimi i të cileve ka qenë
krahasimi i koordinimit të lëvizjës të organeve të të folurit, ndermjet personave të
cilet belbëzojnë dhe të personave që nuk belbëzojn.
Finkelsteini dhe Veisbergu (1954) në paraqitjen e hulumtimit të koordinimit në
ritëmin e lëvizjeve motorike të të folurit shënojn se Blackurn (1931), Seth. (1934),
Munseley (1937) dhe Crossi, (1936) kanë ndeshur (gjetur) persona të cilet belbëzojn
me inferiorë nën krahasim me të ekzaminuarit normal. Solomon (1952) cituar sipas
Sheehani-it (1970) konsideron se personat që belbëzojn tregojnë rigjiditet më të
madhë në lëvizjën e organeve të të folurit në krahasim me bashkësin kontrolluese,
grupin e të ekzaminuarve.
Kirgu (1961) në bazë të rezultateve të hulumtimeve, vërteton se shkaku i jokoordinimit
të lëvizjëve në të folur është perseverimi i lëvizjëve. Ingerbrengstoni(1968) mëndon
se personat të cilët belbëzojn nuk janë gjendje të reprodukojnë melodinë e cila ka
ritëm të caktuar, më fjalë të tjera janë më inferior si grupi (bashkësi) në detyrat të
cilat kërkojnë koordinimin e ritmit.. Lidhëshmeria në mes faktoreve të koordinimit
në ritem dhe variablave të manifestimi të të belbëzuarit është e mundur të sqarohet
edhe në faktin se koha e cila është e nevojshme për ti organizuar lëvizjët simultane
dhe sukcesive të koordinimit të organeve të të folurit te personat të cilët belbëzojn
nuk është e organizuar në menyr adekuate. Meqense pjesa më e madhe e organeve
të të folurit është e tipit balistikë. Sipas McDonaldit (1964) programimi i koordinimit
të lëvizjeve është më rëndësi vendimtare për kryrjen e lëvizjeve efikase, gjë që bënë
që të personat të cilet belbëzojn, këto organe funksonojnë në menyrë shternguese
penguese. Van Riperi (1971) mëndon se organizmi i lëvizjeve brenda kohës bënë
lidhjen bazuar në jokoordinitetin e lëvizjëve të cilat rezultojn sinjalët e të folurit, gjë
që paraqet të folurin e parrjedhshëm dhe të paritemik. Në të mirë të kesaj teze flasin
rezultatet e hulumtimeve të cilet vërtetojnë se personat që belbëzojn kanë emision
shumë më të gjatë të sinlaleve të të folurit nga personat e grupit kontrollues. Schilling
(1959) konstatonë se personat që belbëzojnë (58% deri 80%) të ekzaminuareve gjatë
ekzaminimit është vërtetuar gjatësia joritmike (paritmike). Autori në fjalë mëndon se
kjo është pasojë, rrjedhim i integrimit të dobtë të impulseve brendapërbrenda kohës.
Duke shikuar në tërësi matricën ndërmjetkorelative, mund të nxirret përfundimi që
këto dy nënhapsira i kanë të dobëta relacionet bivariente dhe se do të shprehen edhe
në analizën regresive dhe kanonike.
4.2. Relacionet regresive dhe kanonike midis variablave të belbëzimit dhe të
dimensioneve latente motorike
Nga rezultati i fituar i këti hulumtimi mund të konkludohet se variabiliteti i asnjërës
variabël kriteriale (variabla e belbëzimit) nuk ka mundur të parashikohet me anë të pesë
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faktorëve motorik në atë masë që të arrĳ nivelin e rëndësisë statistikore. Variabiliteti i
përbashkët midis predikatorëve dhe secilës variabel kriterale sillet midis 1% deri 4%,
që në të vërtetë është sasi fare e vogël, e njëherazi edhe multiplet i korelacioneve janë
të ulta nga 0.59 deri në .021 gjë që janë të parëndësishme. Edhe rezultatet e analizës
korrelative kanonike janë në pajtim me rezultatet e nxjerra me rezultatet e analizës
regresive. Me fjalë të tjera, nën hapsira e belbëzimit dhe nën hapsira e farktoreve
latent motorikë në tërsi nuk kanë sëndertuar relacione të rëndësishme. Rezultati i
këti hulumtimi i ka vërtetuar hipotezat një dhe dy në të cilat thuhet se nuk pritet fare
ndikimi me rëndësi të dimensioneve latente të hapsirës motorike ne disa variabla
të të folurit jostandard te personave që belbëzojn, përkatsisht që nuk do të ketë
lidhje me rëndësi kanonike ndermjet dimesioneve motorike latente dhe variablave
të belbëzimit. Hipotezat janë mbeshtetur mbi themelat e dallimeve midis grupeve te
personave të cilët belbëzojn dhe grupit të personave te cilët flasin rrjedhëshem e te cilat
janë vërtetuar. Në hulumtimin e Brestovcit të bërë në vitin 1975 mbi belbëzimin është
vërtetuar se variablat motorrike kryesisht në fushën e koordinimit nuk janë nxjerrë ne
lidhje me çrregullimet ne të folur por është permendur, se ato janë rrjedhim i faktorëve
tjerë(mbase faktoreve patologjik konativ), te cilet veprojn ne procesin sjelljen, motorike
dhe në atë verbatale-tingullore te personit që belbëzonë. Në hulumtimin e permendur
nuk ka mundur të vërtetohet në menyr eksplicite paramendimi për relacionet e tilla,
e kjo është vërtetuar në këtë hulumtim. Madej, edhe sikur te fitonim relacionet e
rëndësishme midis variablave të belbëzimit dhe faktorve motorikë, me këtë nuk do
të deshmohejë, vërtetohej, shkaku i belbëzimit me anë të zberthimit të motorikës së
përgjithshme, meqe ideja e shkakut nuk sillte vetem ne asosiacionin e përhershem në
të cilën një grup ngjarjesh te cilat i paraprin në pikpamje kohore tjetërit. Përveq kësaj
ideja e shkakut, implikon domosdoshmerin e krĳimit te rrjedhimeve të arrëdhëshme
nga mostrat e eparshme. Është gjë e qartë se asosiacioni i thjeshtë nuk është argument i
lidhjës se till. (Bom 1982). Fakti se edhe relacionet kanonike nuk janë të parëndësishme,
kurse ato teoritikisht tregojn lidhëshmeri maksimale, flet në të mirë te faktit qe këto
të nënhapsira jo vetem që nuk janë ne marrëdhënje ne raport kauzal porse nuk kanë
ndermjet asosiacion të rëndësishem.
Përfundimi
Hulumtimi vërteton relacionet ndërmjet tri variablave të manifestimit te belbëzimit
dhe të pesë dimensionet latente motorike (të fituara në mbështetje te njëzetetetë
variablash motorike te manifestuara). Janë ekzaminuar 10 respodent të cilet janë
diagnostikuar si persona që belbëzojnë. Rezultatet e fituara janë analizuar me anë
të relacioneve bivariante, me analizen regresive dhe kanonike korrelative. Në bazë
të analizës se rezultatev mund të konkludojmë, se nuk ekzistojn relacione ndermjet
manifestimit të belbëzimit dhe faktorit te motorrikës ”së përgjithshme”. Përkitazi
me këtë edhe procedurat transformative të cilat po zbatohen në rehabilitimin e
belbëzimit me anë të aktiviteteve kinezologjike te motorrikës ”së përgjithshme”,
nuk duhet te trajtohensi si transfomator të drejtëpërdrejtë të komunikimit të dobët
verbal me komunikimin standard. Lidhshmeria e dobët ne mes te variablave te
belbëzimit dhe te dimensioneve latente motorike mund të shpjegohet me paraqitje
teorike te strukturave të lëvizjës. Sipas Berensteinit (1947) të folurit me pjesën e
veta motorike, është në nivel më të lartë të lëvizshmërisë në trupin e njeriut. Këtë
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nivel ai e quanë ”koorelacioni simbolik i lëvizshmerisë”, sepse ai është i lidhur me
komunikimin simboliko-verbal. Organizimi i nivelit të pestë të levizëshmerisë, i
niveli më të lartë, dallohet sipas strukturave trupore (palcore) të cilat në programin
e ”lëvizjeve simbolike” ashtu edhe sipas sintezave afarente dhe reafarente të
kontrollimit të kryerjës, të zbatimit të ketyre lëvizjëve nga lëvizjet e nivelit më të ultë
të rregullimit. Edhe vet roli i lëvizjeve simbolike në sjelljet verbale i ka kushtëzuar
ndryshimet e tilla. Qëndrimi verbal (sjellja) sipas funksionit të vetë nuk është vetëm
mjetë shprehës por edhe nxitës dhe udhëheqës, i aksionit të qëndrimit (të sjelljës )
të njeriut (Lurĳa 1976). Pastaj, fakti se ekspresioni i të folurit, zhvillohet me anë të
sistemit specifik neuromuskulor në krahasim me motoriken ”e përgjithshme” të të
folurit, fletë në të mirë organizimeve të ndryshme të funksionit të atyre sistemeve.
Bivarianatat e vogëla të lidhëshmerisë, si dhe relacionet e parëndësishme regresive
dhe kanonike ndërmjetë sistemeve të variablave të belbëzimit dhe të dimesioneve
latente motorike, është e mundur të arsytohen me faktin pse produkti i koordinimit
motorrik të mekanizmit të të folurit është përkufizuar me paefikasitetin të atyre
lëvizjeve për vete (shpejtësi, koordinim në ritmee të tjera të ngjashme) por me
efikasitetin e në funksionin e produksionit të komunikimit verbal-tingëllor. Këtu
mendohet për anën funksionale shumëdimesionale dhe strukturen kierarkike ”të
motorikës të të folurit”, të të folurit verbal- tingëllor e cila ndryshon nga funksioni
dhe struktura ”makrro” ose nga motorika ”e përgjithshme”.
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Tarifimi i MTPL sё brendshme: faktorёt e riskut qё mund tё aplikohen nё
tregun e sigurimeve nё Shqipёri
Aranit Muja
Fakulteti i Ekonomisё, Universiteti i Tiranёs
Abstrakt
Sigurimi i përgjegjësisë së pronarit të mjetit motorik, për dëmet shkaktuar palëve të
treta (MTPL) merr rëndësi të veçantë ekonomike dhe sociale pasi ky sigurim është i
detyrueshëm në Shqipëri dhe pothuajse në të gjitha vendet e botës. Ky detyrim rrjedh
nga nevoja për të garantuar kompensim për ata që mbeten viktima të një aksidenti të
shkaktuar nga palë të treta.
Nga 21.07.2011 me ndryshimin e ligjit 10076, datë 12.02.2009, shoqërive të sigurimit
u jepet e drejta të përcaktojnë vetë tarifat e primit të sigurimit, sipas kushteve të
tregut. Përsa i përket tarifave të aplikuara, referuar MTPL së brendshme, vihet re që
shoqëritë e sigurimit ofrojnë të njëjtën tarifë për të gjitha risqet brenda të njëjtës klasë
sigurimi, pa bërë asnjë dallim ndërmjet tyre. Studime empirike të fushës kanë treguar
që risqet brenda një klase edhe pse janë të ngjashëm, ata mund të diferencohen për
disa karakteristika që mund t'a çojnë siguruesin të miratojë nivele të ndryshme të
primit të sigurimit për çdo risk të siguruar. Pra, bazuar në disa faktore risku, mund
të kalohet nga një prim i njëjtë për të gjithë të siguruarit në një klasë sigurimi në një
prim individual për secilin të siguruar.
Qёllimi i kёtĳ shkrimi, ёshtё tё paraqesё dhe analizojё faktorёt kryesorё tё riskut tё
cilёt mund tё pёrdoren pёr tarifimin e MTPL sё brendshme nё Shqipёri.
Fjalёt kyce: Faktorё risku, Prim sigurimi, MTPL e brendshme.
Hyrje
Në Shqipëri klasa e sigurimit të detyrueshëm motorik1 vazhdon të zejë peshën
kryesore të tregut të sigurimeve. Referuar raportit vjetor te vitit 2017, publikuar nga
Autoriteti i Mbikeqyrjes financiare, sigurimi motorik gjatë vitit 2017, shënoi rritje të
primeve të shkruara bruto me rreth 4.82% krahasuar me vitin 2017, ku vihet re që
MTPL e brendshme, me një rritje prej 5,91% ka qenë përcaktues në këtë trend.
Referuar Mtpl se brendshme, tete shoqerite qe ushtrojne aktivitetin e sigurimit
ne klasat e jo jetes, zbatojne te njejtin prim per te gjithe te siguruarit brenda nje
kategorie. Përllogaritja e primit është bazuar në hipotezën që risqet brenda klasave
janë cilësisht homogjenë, e thënë ndryshe, shoqeritë e sigurimeve aplikojnë të njëjtin
prim sigurimi për të gjithë të siguruarit brenda një klase, pa bërë asnjë dallim mes
tyre. Por, në të vërtetë risqet brenda një klase edhe pse janë të ngjashëm, mund të
diferencohen për disa karakteristika që mund ta çojnë siguruesin të miratojë nivele të
ndryshme të primit të sigurimit dhe referuar portofolit tё sigurimit tё detyrueshёm
motorik, studime empirike tё fushёs kanё treguar që historiku i dёmeve tё raportuara
1
Klasa e sigurimit tё detyrueshёm motorik pёrbёhet nga produktet: MTPL e brendshme, Karton
Jeshil dhe Kufitare.
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nё periudhat e mёparshme është një ndër faktorët më te rëndësishëm diferencues
për parashikimin e dëmeve që mund të ndodhin në të ardhmen. Pra, bazuar në
eksperiencën në drejtimin e automjetit të siguruarit, mund të kalohet nga një prim i
njëjtë për të gjithë në një klasë sigurimi2 në një prim individual për secilin të siguruar.
Si fillim, në këtë punim, do të trajtojmë zhvillimet në tregun e sigurimeve në
Shqiperi. Në vĳim do të trajtojmë sistemin Bonus-Malus nga pikëpamja teorike. Do
të pasqyrohet një studim krahasues me vendet e tjera ku përdoret ky sistem, dhe
pastaj do të bëhet një propozim për implementimin e tĳ në Shqipëri.
Si përfundim do të trajtohen dhe disa faktore të tjerë të cilët mund të përdoren në
përcaktimin e primit të sigurimit në Tpl e brendshme.
Pamje e pergjithshme e tregut te sigurimeve ne Shqiperi
Në Shqipëri veprimtaria e sigurimeve është relativisht e re krahasuar me vendet
e zhvilluara, dhe është e lidhur krysisht me zhvillimet politike te dhjetvjeçarit të
fundit të shekullit 20. Në vitin 1991 në Shqipëri krĳohet shoqeria e parë sheterore
e sigurimeve, Instituti i Sigurimeve, “INSIG” SH.A. Sot në këtë treg ushtrojnë
aktivitetin 11 shoqëri sigurimi, 8 shoqëri sigurimi jo-jete dhe 3 shoqëri sigurimi jete.
Bazuar në market share te vitit 20173, shoqëritë e sigurimit të jo jetes pasqyrohen si më
poshtë:
Shoqeri jo-jete

Market share(%)

Sigal Uniqa Group Austria

26,31

Eurosig

15,23

Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group

14,35

Albsig

13,10

Intersig Vienna Insurance Group

11,17

Insig

7,28

Ansig

6,65

Atlantik

5,92

Tabela 1. Shoqerite e sigurimit te jo-jetes sipas market share te vitit 2017
Përsa i përket shoqërive të jo-jetës, të pasqyruara në tabelën 1, tre shoqëri janë me
kapital aksionar të huaj dhe 5 me kapital aksionar vendas. Ushtrimi i veprimtarise së
sigurimit kryhet në përputhje me ligjin 52/2014, "Për veprimtarinë e sigurimit dhe
risigurimit". Të gjitha shoqëritë të licencuara në ushtrimin e veprimtarisë në klasat e
jo-jetës, ofrojnë produktin Mtpl, (Përgjegjësi motorrike ndaj palëve të treta), që është
dhe linja e biznesit kryesore për të gjitha shoqëritë e sigurimit të jo-jetës.
Në figurën 1, pasqyrohet ecuria e primeve të shkruara për linjën e biznesit MTPL(
Tpl e brendshme, Karton Jeshil dhe Kufitare). Periudha e konsideruar janë vitet 2010
- 2017. Sic vihet re, nëse marrim si vit bazë vitin 2010, pra vitin para liberalizimit të
tarifave në tregun e sigurimeve, në vitin 2017 kemi një rritje me 135% të primeve të
shkruara bruto për MTPL, krahasuar me vitin 2010. Pra volumi i primeve të shkruara
ka arritur vlerën 9,962,578 mĳë lekë nga 4,242,526 mĳë lekë që ishte në 2010. Vihet
2

Motorcikletat dhe autoveturat janë të grupuara në klasa në bazë të kapacitetit motorik, ndërsa
tipet e tjera të mjeteve motorike në bazë të numrit të vendeve (furgona/autobuzë) dhe peshës
mbajtesë (kamionat).
3
http://amf.gov.al/statistika.asp?id=1&s=1
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re rënia e volumit të primeve të shkruara në vitin 2013, si rezultat i konkurrencës
së ashpër të karakterizuar në këtë vit, ku primi i sigurimit ishte edhe më i ulët sesa
primi i riskut i miratuar nga AMF, për të tre produket. Konkurrenca e ashpër bëri
që i gjithë tregu të dilte me humbje për këtë linje biznesi, duke përkeqësuar të gjithë
treguesit ekonomiko-financiar si dhe interesat e palëve të interesuar, duke filluar nga
të siguruarit
deri te aksionerët e shoqërive
të sigurimit.
g
q
g

Figura 1. Primet e shkruara bruto per MTPL per periudhen 2010-2017. Te dhena ne
mĳe leke
Sistemi Bonus-Malus4
Bazuar në (Pitacco, 2001, 120) dhe (Denuit, M., Marėchal, X., Pitrebois, S., Walhin, J.
F. 2007, 165) sistemi Bonus-Malus ështe sistemi më i përdorur për personalizimin e
primit në bazë të eksperiencës5 së drejtimit të automjetit nga ana e të siguruarit. Ky
sistem penalizon ekonomikisht, me rritjen e primit (Malus), të siguruarin përgjegjës
për një ose më shumë aksidente të shkaktuara/raportuara gjatë periudhës së sigurimit
dhe e favorizon atë (Bonus) nëse gjatë periudhës së konsideruar nuk ka shkaktuar
asnjë dëm.
Përcaktimi i primit me anë të mekanizmit të Bonus-Malus-it konsiston në aplikimin e
një modeli matematik që projekton në periudhën e zbatimit të tarifimit disa të dhëna
të vërejtura në të kaluarën, si kostoja mesatare dhe frekuenca e dëmeve, si dhe duke
konsideruar korrektime të natyrës ekonomike. Për të arritur në primin mesatar të
tarifës duhet të shtohet edhe një kuotë për fondin e kompensimit6.
Konkretisht, siç sugjeron literatura e fushës, sistemi Bonus-Malus është i përkufizuar
si vĳon:
- një numër klasash merite që shkon nga 1 ne m (ku m numër Natyror > 1)
-

një numër m koeficient primesh,

, secili i lidhur me

4
Ky sistem mund të përdoret vetëm për personat fizikë.
5
Duke i referuar metodologjive që bazohen vetëm në numrin e dëmeve primi në bazë të eksperiencës
mund të perllogaritet edhe me metodën Bayesiane.
6
Fondi i kompensimit administrohet nga Byroja Shqiptare e Sigurimit dhe ka për qëllim pagesën e
dëmeve, të ndodhura në territorin e Republikës së Shqipërisë, te shkaktuar nga përdorimi i një mjeti motorik
të pasiguruar, pa identifikuar dhe në rast falementimi të shoqërisë së sigurimit.
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një klasë merite
-

një klasë hyrëse, i, (1 < i < m) në të cilën caktohen të siguruarit për herë të parë

-

nje matrice me rregulla evolutive R = c r , s , ku elementi c r , s , përfaqëson klasën,
të cilës i është caktuar një risk, që në vitin e mëparshëm i perkiste klasës r dhe në
atë vit ka raportuar s dëme.

{ }

Koeficientët e primeve,
, i aplikohen primit të referencës.
Në mënyrë konvencionale, klasat me indeks të ulët janë klasat më të mira për të
cilat paguhet prim më i ulët dhe klasat (..., m-1, m), janë klasat në të cilat ndodhen të
siguruarit të cilët, në bazë të eksperiencës së drejtimit të automjetit, paguajne prim
më të lartë.
Rregulat e tranzicionit të sistemit Bonus-Malus mund të shprehen në formë algoritmi.
Nëse shënojmë me: r klasën e prejardhjes, klasa në te cilën gjendej i siguruari vitin
e mëparshëm (t-1,t), s numrin e dëmeve të raportuara gjatë vitit (t-1,t), c r , s klasën
të cilës i përket i siguruari si dhe nëse shënojmë me pen, penalizimin ekonomik si
rrjedhim i cdo dëmi të raportuar nga i siguruari, atëherë do të kemi:
(1)
ku,

Ekuacioni (1), supozon që Bonus humbet në rast se është raportuar të paktën një dëm
nga ana e të siguruarit, por në shumë vende të Botës si Belgjikë, Itali etj, Bonus-i është
i garantuar edhe në rastin e ndodhjes së dëmit (ngjarja e siguruar). Në rastin në fjalë
ekuacioni mund të paraqitet si:
(2)
që do të thotë që dëmi i parë është i penalizuar nga pen-1 klasa, ndërsa dëmet e tjera
nga pen klasa.
Primi i referencës (primin i sigurimit), primi i njëjtë për të gjithë të siguruarit, ,
përftohet duke konsideruar, perveç kostos mesatare dhe frekuencës se dëmeve, edhe
elementët e mëposhtëm:
- përqindjen e kontributit për fondin e kompensimit
- kthimin financiar të aktivive në mbulim të provigjoneve teknike
- efekti Bonus Malus ,
- shpenzimet administrative, shpenzimet e marrjes në sigurim si dhe marzhi i
fitimit të shoqërisë
Primi i sigurimit , mund të shprehet si:

ku me kemi treguar efektin e përbashkët të elementëve të mësipërm. Me përftimin
e primit të riskut dhe atĳ të sigurimit, mund të përllogarisim primin individual që
i përket çdo të siguruari në klasat Bonus-Malus (BM). Kështu të siguruarit që në
momentin e aplikimit të tarifës (t) rezulton në klasën r, i është caktuari primi
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(3)
Bazuar në sistemet e Bonus-Malus-it të disa vendeve të pasqyruara në tabelën 2, për
të pasur edhe një sistem krahasimi me vendet e rajonit, mendojmë që numri i klasave
Bonus-Malus të jetë 18 klasa dhe intervali i koeficientëve të primeve të varioje nga 0.5
deri ne 2, ku në mënyrë konvencionale, klasa 1 do jetë klasa më e mirë, klasa për të
cilën paguhet primi me i ulët dhe klasa 18 klasa për të cilën paguhet primi më i lartë.
Shteti

Nr. klasash

Zvicra

22

Gjermania

22

Belgjika

23

Italia

18

Japonia

16

Kosova

18

Intervali i koeficientëve
(%)

Tabela 2. Sistemi Bonus-Malus, krahasim i vendeve te ndryshëm.
Natyrisht, vitin e parë të zbatimit të sistemit, klasës hyrëse duhet t’i aplikohet
koeficienti 1, pra përsëri për të gjithë të siguruarit do të paguhet i njejti prim sigurimi,
ndërsa në vitet në vĳim, mendojme që është më e drejtë që klasës hyrëse, pra klasa në
të cilën futen të siguruarit që sigurohen për herë të parë, t’i aplikohet një koeficient
primesh më i lartë se 1, pasi vetëm në këtë mënyrë mund të ruhet ekuilibri financiar
i sitemit Bonus-Malus.
Përsa i përket algoritmit të përcaktimit të rregullave evolutive për kalimin nga një
klasë në një tjetër mendojmë që është më e llogjikshme të përdoret ekuacioni (2),
ku të siguruarve u njihet një vit Bonus. Përsa i përket penalizimit ekonomik7 në
rast dëmi, mendojmë të përdoret ai, që për dëmin e parë të raportuar gjatë vitit të
kontratës i siguruari të penalizohet me rritjen e dy klasave BM, ndërsa me tre klasa
për cdo dëm tjeter te raportuar në vĳim. Pra konkretisht, do të kemi uljen e klasës së
riskut (BM) me një klasë në rastet e të siguruarve që nuk raportojnë asnjë dëm gjatë
vitit të kontratës; rritjen e klasës së riskut me 2 (dy) klasë nëse i siguruari bën një dëm
gjatë vitit të kontratës, me 5(pesë) klasë nëse bën dy dëme etj. Në mënyrë skematike
sistemi i mundshëm Bonus Malus mund të paraqitet si më poshtë:
Numri i klasave

18

Intervali i koeficientëve të primeve
Koeficienti i primit për klasën hyrëse

1 për vitin e parë, > 1 për vitet në vijim

Algoritmi i përcaktimit të rregullave evolutive

Faktorët e tjerë të riskut që mund të përdoren në tarifimin e MTPL së brendshme
Siguruesi nuk duhet të aplikojë të njëjtin prim sigurimi, pra primin mesatar për
portofol, për të gjithë të siguruarit pasi probabiliteti që një i siguruar të shkaktojë
një dëm është i ndryshëm nga ai i një të siguruari tjetër. Shoqëria e sigurimit duhet
7

Penalizimi në rast dëmi për shtetet e pasqyruara në tabelën 3 është: 4 klasa (Zvicra); nga 1 deri
9 (Gjermania); 4 klasa për dëmin e parë të raportuar dhe 5 klasa për dëmet në vĳim (Belgjika); 2
klasa për dëmin e parë dhe 3 për ata ne vĳim (Italia); 3 klasa për cdo dëm të raportuar (Japonia); 3
klasa për cdo dëm të raportuar (Kosova).
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të marrë në konsideratë këtë dukuri, dhe bazuar në të dhënat e përftuara ndër vite,
shoqëria e sigurimit mund dhe duhet të ndërtojë grupe homegjene të siguruarish
bazuar në faktorët që ndikojnë në probabilitetin për të shkaktuar dëme. Faktorët
kryesorë që mundësojnë shoqërinë e sigurimit që të kryejë një diferencim të primit
mund të pasqyrohen si më poshtë:
• Territori
Qarku ku është regjistruar mjeti motorik tregon zonën ku qarkullon më shumë
ai dhe probabiliteti që të shkatohet një aksident automobilistik ndryshon nga një
qark në një tjetër. Referuar të dhënave të publikuara nga AMF8, nëse marrim në
konsideratë vitet 2013-2017, konstatohet që edhe pse dëmi mesatar është pothuajse
i njëjtë për të gjitha prefekturat, frekuenca e dëmeve është më e lartë në prefekturën
e Tiranës sesa në prefekturat e tjera. Bazur në të dhënat në fjalë, si fillim mund të
bëhet një ndarje në tre grupe prefekturash:
• Grupi i parë: Berat, Dibër, Fier, Kukës, Lezhë dhe Shkoder
• Grupi i dytë: Durrës, Elbasan, Gjirokastër, Korçë dhe Vlorë
• Grupi i tretë: Tiranë
Bazuar në këtë ndarje, mund të aplikohen prime të ndryshme për të siguruarit në
këto prefektura. Duke konsideruar frekuencën e dëmeve, si dhe duke supozuar
të pandryshueshëm volumin e primeve të shkruara bruto për të gjithë portofolin,
koeficientet të asocuar me prefekturat mund të pasqyrohen si më poshtë:
Ndarja sipas prefektuarave
Grupi i parë: Berat, Dibër, Fier, Kukës, Lezhë dhe Shkoder

Koefiçienti
0.75

Grupi i dytë: Durrës, Elbasan, Gjirokastër, Korçë dhe Vlorë

0.95

Grupi i tretë: Tiranë

1.3

Tabela 3. Koefiçientët sipas prefekturave
Natyrisht, që për një shoqëri sigurimi, bazuar vetëm në të dhënat e brendshme që
shoqëria ka në dispozicion, koefiçiënten mund te ndryshojnë nga ata të pasqyruara
më lart, pasi ata i referohen të dhënave për të gjithë tregun për periudhën 2013-2017.
• Fuqia motorike
Nje faktor tjetër shumë i rëndësishëm i cili mund të përdoret si faktor risku në
tarifimin e produktit MTPL është fuqia motorike. Në vendet ku aplikohet, statistikat
kanë treguar që me rritjen e fuqisë motorike kemi një rritje të frekuencës së dëmeve
dhe të kostos mesatare. Referuar tregut të sigurime në Shqipëri, për kategorine B1
sot kemi vetëm një ndarje për mjetet motorike deri dhe mbi 1600 cm3. Në tregjet e
zhvilluare kemi një ndarje më të detajuar bazuar në fuqinë motorike e cila mund të
jetë e përshtatshme edhe për tregun e sigurime në Shqipëri. Bazuar në të dhënat e
tregut për periudhën 2013-2017, ndarja dhe koefiçienti i asocuar për çdo fashë mund
të paraqitet si më poshtë:
Fuqia motorike(cm3)

8

Koefiçienti

< 1000

0.75

1001-1150

0.85

1151-1300

0.90

http://amf.gov.al/statistika.asp?id=4.
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1301-1600
1601-1850
1851-1950

0.95
1.00
1.10

>1950

1.20

Tabela 4. Koefiçientet sipas ndarjes ne fasha te fuqise motorike.
Nëse duam të përdorim dy faktorët e pasqyruar deri tani që lidhen me mjetin
motorik, mund të përftohen koefiçientët e kombinuar si vĳon:
Territori

Grupi 1(Berat, Dibër,
Fier, Kukës, Lezhë dhe
Shkoder)

Grupi2(Durrës,
Elbasan, Gjirokastër,
Korçë dhe Vlorë)

Grupi 3(Tiranë)

Fuqia motorike

Koef 1 (territori)

Koef 2 (cm3)

K o e
kombinuar

< 1000

0.75

0.75

0.56

1001-1150

0.75

0.85

0.64

1151-1300

0.75

0.90

0.68

1301-1600

0.75

0.95

0.71

1601-1850

0.75

1.00

0.75

1851-1950

0.75

1.10

0.83

>1950

0.75

1.20

0.90

< 1000

0.95

0.75

0.71

1001-1150

0.95

0.85

0.81

1151-1300

0.95

0.90

0.85

1301-1600

0.95

0.95

0.90

1601-1850

0.95

1.00

0.95

1851-1950

0.95

1.10

1.05

>1950

0.95

1.20

1.14

< 1000

1.3

0.75

0.98

1001-1150

1.3

0.85

1.10

1151-1300

1.3

0.90

1.17

1301-1600

1.3

0.95

1.24

1601-1850

1.3

1.00

1.30

1851-1950

1.3

1.10

1.43

>1950

1.3

1.20

1.56

f

Tabela 5. Koefiçientet në funksion të territorit dhe fuqise motorike.
Faktorë të tjerë që mund të përdoren në të ardhmen mund të jenë:
• mosha e të siguruarit, ku statistikat kanë treguar që të rinjtë deri në 25 vjeç
shkaktojnë më shumë aksidente se grupmoshat e tjera
• Vitet e lejes së drejtimit të të siguruarit. Statistikat tregojnë që të siguruarit me
më pak se tre vjet që drejtojnë mjetin motorik shkaktojnë më shumë aksidente se
ata mbi tre vjet. Në aplikimin e këtĳ faktori, shoqëritë e sigurimit duhet të jenë të
kujdesshme që mos të penalizojnë dy herë të siguruarit e grupmoshës 18-25 vjeç.
• Mënyra e përdorimit të automjetit. Është konstatur, në vendet ku aplikohet, që
kush e përdor mjetin motorik për punë, shkakton më shumë dëme nga ai që e
përdor vetëm në fundjavë, apo me raste. Ky faktor është i lidhur dhe me faktorin
tjetër që është profesioni i të siguruarit.
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• Modeli i mjetit motorik. Shoqëritë e sigurimit mund të përdorin si faktor risku
edhe modelin e mjetit motorik. Bazuar në të dhënat e shoqërisë mund të përftohen
koefiçientë për secilin model për të cilët shoqëria e sigurimit ka risqe në sigurim.
Psh, mund t'i jepet 0.9 për Fiatin, 1.05 për Mercedes, 1.1 për JEEP etj.
• Viti i prodhimit të mjetit motorik. Zakonish koefiçienti është më i ulët për 7 vitet e
para, ndërsa nga viti 8 deri në vitin e 15 koefiçientët vĳnë në rritje. Makinat mbi 15
vite konsiderohen si makina epoke, të cilat përdoren më pak dhe si rrjedhojë mund
të shkaktojnë më pak aksidente dhe për këtë arsye kanë një koeficient më të ulët.
• Perdorimi i benzinës, gaz, nafteë. Në vendet ku aplikohet, statistikat kanë treguar
që mjetet motorike që përdorin naftën shkaktojnë më shumë dëme se ata që
përdorin benzinën apo gazin/metanin. Gjithsesi për të arritur në një perfundim
sesa duhet të jene kefiçientët diskriminues për secilin (benzinë, gaz, naftë), duhet
të bazohemi në historikun e shoqërisë dhe atë të tregut të sigurimeve në Shqipëri.
Si përfundim, duke konsideruar problematikën e tregut të sigurimit te detyrueshëm
motorik, mendojmë që, në drejtim të mbrojtjes konsumatore në kuadrin e një tregu të
liberalizuar, edhe në Shqipëri ka ardhur koha që primi i sigurimit të mos jetë i njëjtë
për të gjithë të siguruarit por i ndryshëm për secilin të siguruar bazuar të paktën në
faktoret e riskut më të rëndësishëm, që jane eksperienca e drejtimit të automjetit nga
ana e të siguruarit(Bonus Malus), Territori dhe Fuqia motorike.
Përfundime
Në këtë punim si fillim u pasqyrua pamja e përgjithshme e tregut të sigurimeve në
Shqipëri, dhe në vĳim u analizuan faktorët e riskut që mund të përdoren për tarifimin
e produktit Mtpl e brendshme. Faktorët e riskut kryesorë që u analizuan janë: Bonus
Malus, Territori dhe Fuqia motorike. Për këta tre faktorë u propozuan koefiçientë
risku të cilët mund të aplikohen në tregun e sigurimeve në Shqipëri. Faktorë të tjerë
që u konsideruan janë: mosha e të siguruarit, vitet e lejes së drejtimit të të siguruarit,
mënyra e përdorimit të automjetit, modeli i mjetit motorik, viti i prodhimit të mjetit
motorik, përdorimi i benzinës, gazit apo naftës.
Me aplikimin e këtyre faktorëve, nga ana teknike proçesi është më transparent
dhe përfshirja e formulave matematikore e bën një mekanizem të drejtë dhe sipas
meritës ku primi që paguhet për sigurimin e detyrueshëm të mjetëve motorike për
përgjegjësinë ndaj palëve të treta(Mtpl e brendshme) është i varur nga eksperienca
e drejtimit të automjetit nga ana e të siguruarit, prefektura ku qarkullon më shumë
mjeti motorik si dhe nga fuqia motorike.
Nga ana sociale, me aplikimin e sistemit Bonus Malus në Shqipëri, synohet
ndërgjegjësimi i publikut për një drejtim sa më të kujdesshëm të mjetit motorik,
rritje e cilësisë së shërbimit të sigurimeve si dhe mbrojtja e konsumatoreve.
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Analiza e rrjetit të vendbanimeve të Komunës së Suharekës në Kosovë
MSc. Ideal Kabashi
Gjimnazi “Jeta e Re”, Suharekë – Kosovë
Abstrakt
Organizimi hapësinor dhe funksional i vendbanimeve paraqet një proces shumë të
rëndësishëm, për zhvillimin socio-ekonomik, duke ndikuar në formën e jetës së banorëve të
një hapësire. Përmes këtĳ punimi pretendohet të bëhet një pasqyrim më i qartë dhe një analizë
sipërfaqësore, e rrjetit të vendbanimeve për hapësirën e Komunës së Suharekës në Kosovë.
Studimi do të bazohet në analizën demografike të vendbanimeve, shpërndarjen hapësinore,
dendësinë e vendbanimeve, distancën ndërmjet tyre, strukturën e vendbanimeve sipas
madhësisë dhe tipizimin e tyre sipas funksioneve.
Duke u bazuar në këto analiza, punimi ynë synon të identifikoj të metat në organizimin
hapësinor dhe funksional të vendbanimeve dhe duke propozuar ndryshime eventuale të
arrihen shërbime dhe oferta më të mira për qytetarët.
Fjalët kyçe: rrjeti i vendbanimeve, urbanizimi, vendbanime rurale, shpërndarje hapësinore.

Karakteristikat e përgjithshme të popullimit
Evoluimi i numrit të popullsisë në këtë komunë është determinuar nga shumë
faktorë, si zhvillimet historike, kushtet ekonomike e sociale, ato shëndetësore e
higjienike, që kanë shkaktuar mortalitet të lartë gjatë gjithë zhvillimit historik, por
kur kemi parasysh se edhe shkalla e natalitetit ka qenë e lartë, shtimi natyror për një
periudhë të gjatë ka qenë me intenzitet shumë të vogël të rritjes. Sidomos pas luftës
së dytë botërore, kur si rezultat i zhvillimit të industrisë dhe zhvillimit ekonomik në
përgjithsi mortaliteti fillon të bie dukshëm dhe popullsia fillon një rritje me intensitet
të lartë.
Tabela nr. 1. Paraqitja e numrit të popullsisë 1953/91 në komunën e Suharekës1.
Viti
i
regjistrimit
Shqiptar
Minoritete
gjithsejt

1953

1961

1971

1981

1991

25492
4057
29549

30257
4398
34655

41397
3856
45253

55640
3794
59343

3308
-

Burimi: J. Osmani
Të dhënat nga (tabela nr. 1.) tregojnë qartë lëvizjen e numrit të popullsisë në këtë
komunë gjatë viteve, sipas regjistrimeve të popullsisë të organizuara atë kohë nga
Jugosllavia. Vërehet që numri i popullatës shqiptare është shtuar dukshëm në
krahasim me popullsinë minoritare.
Sot për komunën e Suharekës ka të dhëna të ndryshme mbi numrin e popullsisë, që
na japin autorë e publikime të ndryshme. Në Komunën e Suharekës jetojnë 81311
banorë në 11024 familje, në 41 vendbanime, ku vetëm në qytetin e Suharekës jetojnë
15000 banorë2.
Ne vitin 2011 në komunën e Suharekës jetojnë 88126 banorë, në 43 vendbanime,
1
2

J. Osmani, Vendbanimet e Kosoves, IV, Theranda (Suhareka), fq. (48-49), 2008, Prishtinë.
Po aty fq. 49.
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ku vetëm qyteti ka 138853. Mbi 99.5% janë popullsi shqiptare. Por sipas atlasit të
regjistrimit të popullsisë të agjensisë së statistikave të Kosovës, Suhareka ka 59722
banorë resident, të cilët jetojnë në 41 vendbanime, me dendësi mesatare prej 165.4
banorë/km², ku shumica dërmuese i takojnë zonave rurale dhe vetëm 10 mĳë banorë
jetojnë në qytezën e Suharekës4.
Tabela nr. 2. Paraqitja e të dhënave demografike 2011, në komunën e Suharekës.
Komuna

Banorë

Sip. në km²

Dendësia

Pop.urbane

Pop.rurale

Suharekë

59722

361

165,4

10422

49300

Nr.
vendbanim
41

i

Burimi: ASK, Atlasi i regjistrimit të popullsisë 2011.
Nëse analizojmë lëvizjen e popullsisë gjatë periudhës nga viti 1953 deri në vitin
1981 vërehet shtim shumë i madh i popullsisë, por pastaj nga viti 1981 deri me
2011 vërehet kjart stagnimi i shtimit të numrit të përgjithshëm të popullsisë, prej
regjistrimit të vitit 1981 kur komuna numronte 59343 dhe me regjistrimin e fundit ku
numri doli te jetë 59722, që shihet edhe në grafikun.1., dhe ky stagnim u shkaktua jo
vetëm si rezultat i zvoglimit të shtimit natyror, por më shumë si rezultat i migrimeve
të një numri shumë të madh të popullsisë jasht vendit, për gjatë gjithë periudhës së
viteve 90-ta, emigrim i cila ka vazhduar edhe pas luftës së fundit, dhe po vazhdon
sot e tutje.
Grafiku 1. Paraqitja e numrit të popullsisë 1953/2011 në komunën e Suharekës.
Burimi: J. Osmani dhe ASK.
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Sa i përket shkallës së arsimimit kjo komunë është në nivel pak më të mirë se shumica
e komunave të Kosovës. Prej popullsisë mbi 15 vjeq rreth 5% është me arsim superior,
ndërsa rreth 23% me arsim të mesëm, një përqindje e vogël sidomos tek popullsia
mbi 65 vjeç e kryesisht e gjinisë femërore na paraqitet edhe analfabetizmi5.
Një numër i madh i popullsisë i takon strukturës ekonomike paraakive si rezultat
që dominon popullata e moshës së re. Popullsia ekonomikisht aktive e moshës mbi
15 deri në 60/65 vjeç, është kryesisht e ngarkuar, por një numër mjaft i madhë i kësaj
popullate jeton dhe punon në vendet e Evropës. Popullsia e moshës mbi 60/65 vjeç,
që i takon strukturës postaktive paraqet përqindjen më të vogël.
Popullsia e Komunës së Suharekës është ndër të parat në Kosovë, e cila si për shkaqe
politike ashtu edhe për ato ekonomike mori rrugën e gurbetit duke shkaktuar
thyrjen e parë demografike, dhe duke ndikuar pastaj edhe në rrjedhën normale të
zhvillimit demografik, për shkak të migrimit të popullsisë mashkullore. Shpërngulje
3
4
5

ESK, regjistrimi i popullsise ekonomive familjare dhe banesave, 2011.
ASK, atlasi i regjistrimit të popullsisë Kosovë, Prishtinë, 2013.
J. Osmani, Vendbanimet e Kosoves, IV, Theranda (Suhareka), fq. (50-51), Prishtinë, 2008.
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të popullsisë në këtë komunë ka pasur edhe në kohën e re dhe vazhdon të ketë edhe
sot.

Fig 1. Paraqitja e depopullimit në vendbanimet e Komunës së Suharekës6.
Popullsia ka lëvizur edhe Brenda vendit, nga zonat e larta të fshatrave të vogla drejt
fshatrave të mëdha dhe qendrës komunale, por edhe qendrave tjera jasht Suharekës.
Sikurse shihet edhe në fig.1., depopullimi si fenomen është shumë i shprehur tek
fshatrat e zonave të larta me distancë më të madhe nga qendra komunale dhe ku
mungon infrastruktura. Depopullim të mesatar kanë fshatrat të cilat kanë një bazë
infrastrukturore dhe kushte mesatare të jetës, ndërsa në nivel të ulët depopullimi
janë fshatrat e mëdha, qendrat e bashkësive locale, fshatrat më të afërta me qendrën
komunale dhe vet qendra komunale Suharekë.
Shtrirja e vendbanimeve sipas lartësisë mbidetare
Karakteristikat hipsometrike të një territori janë me rendësi të madhe për planifikimin
dhe shfrytëzimin e hapsirës për veprimtari të ndryshme, si bujqësi dhe degët e saj,
industri, komunikacion por edhe për ngritjen dhe zhvillimin e vendbanimeve7.
Teritori i komunës së Suharekës shtrihet në një lartësi mbidetare mesatare prej 455 m,
ku pjesa perëndimore e cila paraqet zonë nga tabani i grabenës tektonike të Dukagjinit
shtrihet në lartësi mbidetare duke filluar nga 360m në pjesën më jugperëndimore,
ndërsa territori i saj në juglindje arrinë deri në 2092m maja e Ostrovicës në Malet
e Sharrit. Lartësia mbidetare e komunës shkon duke rënë prej lindjes, juglindjes e
verilindjes në drejtim të perëndimit e jugperëndimit.
Në bazë të kësaj
strukture hipsometrike dhe lartësisë mbidetare të relievit në hapësirën administrative
të Komunës së Suharkës, janë ngritur 43 vendbanime, të cilat në bazë të llogaritjeve
nga harta topografike, shtrihën në lartësi mbidetare prej 360m deri në mbi 1500m.
6

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor, Instituti i Planifikimit Hapsinor dhe Kuvendi
Komunal i Suharekës, Analiza hapësinore- Komuna e Suharekës, korrik 2005.
7
I.Kabashi, Roli i kushteve fiziko-gjeografike në zhvillimin ekonomik të Komunës së Therandës,
punim diplome, fq. 27, Prishtinë 2013.
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Varërisht prej lartësisë mesatare mbidetare të shtrirjes së vendbanimeve, në këtë
komunë, kemi diferencuar katër zona hipsometrike (tabela nr. 3.) zonën fushore e cila
paraqet vendbanimet që shtrihen nga 360m deri në 600m lartësi mesatre mbidetare,
zonën kodrinore nga 600m deri në 800m, pastaj zonën kodrinore-malore me 800m
deri 1000m, si dhe zona e lartë malore mbi 1000m deri në pikën më të lartë8.
Tabela nr. 3. Paraqitja e zonave hipsometrike në komunën e Suharekës.
Zonat hipsometrike
Lartësia
mbidetare në (m)

Fushore

Kodrinore

Kodrinoro-malore

E larte malore

360-600

>600-800

>800-1000

>1000-2092

Burimi: autori
Zona fushore.- e cila përfshinë pjesën perëndimore e jugperëndimore të territorit
me një lartësi mbidetare prej 360-600 m, pjesa e poshtëme e sistemit të Toplluhës
karakterizohet me një pjerrtësi të vogël nga lindja në drejtim të perëndimit, e mbuluar
nga sedimentet liqenore të Dukagjinit, është zona në të cilën janë përqendruar pjesa
dërrmuese e vendbanimeve, popullsisë dhe veprimtarive ekonomike ku këtë e kanë
kushtëzuar kushtet e mira të terrenit të kësaj zonë. Në këtë zonë hipsometrike në
“Gropën e Prizrenit”, mbi luginën e gjerë aluvionale të lumit të Suharekës është gritur
qyteza e vogël e Suharekës e cila numëron mbi 10 mĳë banorë. Kësaj zone i takojnë
një numër i fshatrave të cilët paraqesin vendbanimet më të mëdha të kësaj komune.
Pjesët qëndrore të kësaj zone janë një pjesë e tabanit të grabenës së Dukagjinit (360450m) në të cilën janë ngritur fshatrat: Gelanca, Gjinoci, Tërrnja, Leshani, Topliqani,
Sopĳa, Shiroka, Reqani, Reshtani, Peqani, dhe Studenqani.
Pjesët e skajshme të kësaj zone i mbulojnë konet aluviale dhe depozitimet e sjella nga
pjesët e larta malore, në këtë zonë shtrihen glacispiemontet rreth Maleve të Jezercit
dhe Fushës së Dukagjinit (450-600m), mbi të cilat janë ngritur fshatrat: Greikoci,
Mushtishti, Sallagrazhda, Dubrava, Savrova, Bukoshi, Popolani dhe Stravuçina. Në
pjesën veriperëndimore të komunës rrëzë gjeoantiklinalit të Gallushës në pjesët e
shullërit të tĳ në lartësi rreth 500m shtrihet Sllapuzhani, Semetishti, dhe Kastërrci,
ndërsa në pjesën më perëndimore shtrihet edhe Dobërdelani.

Fig 2. Vendbanimet sipas lartësisë në Komunën e Suharekës.
Zona kodrinore.- e cila fillon menjëherë me ngritje të theksuar të topografisë së
terrenit dhe këndit të pjerrtësisë, zë pjesën lindore dhe verilindore të zonës fushore,
8

Po aty, fq. 28.
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me një lartësi mbidetare prej 600m deri afër 800m, e cila karakterizohet kryesisht me
sedimente deluvionale e proluvionale, mbi të cilat shtrihen formacionet vegjetative
livadhore. Në këtë zonë janë ngritur vendbanimet si: Dvorani, Vraniqi, Krushica e
Poshtëme, Mohlani, Vërsheci, Dragaçina, Duhla, Bllaca dhe Nishori.
Zona kodrinore-malore.- e cila ngritet mbi zonën kodrinore, me coptim vertikal më
të theksuar, me topografimë të larmishme të terrenit, zë pjesën lindore e verilindore
të zones paraprake dhe më veriore të hapësirës komunale, me një lartësi mbidetare
prej 800 deri 1000m në të cilën pjesërisht shtrihen livadhet dhe kryesisht pyjet
gjetherënëse. Sikurse shihet edhe në fig.2., në këtë zonë shtrihen vendbanimet si:
Delloci, Krushica e Epërme, Papazi, Qadraku, Grejqevci,
Luzhnica dhe Javori.
Zona e lartë malore.- kjo zonë ngritet mbi zonën kodrinore-malore dhe paraqet zonën
më të lartë të hapësirës komunale. Shtrihet kryesisht mbi formacione metamorfike
të paleozoikut e mesozoikut dhe zë pjesën më lindore dhe juglindore të Komunës së
Suharekës, me një lartësi mbidetare mbi 1000m. Në këtë zonë shtrihen malet më të
larta, të kësaj komune, Suka e Dermanit (nyja hidrografike, e Kosovës) 1934m-i cili
paraqet ujëndarësin në mes të pellgut të Toplluhës, Bistricës së Prizrenit dhe Lepencit,
në këtë zonë gjendet edhe maja me e lartë në këtë komunë, Maja e Ostrovicës (2092m).
Vendbanimet që shtrihen në këtë zonë janë: Budakova, Maqiteva, dhe Bukoshi II
(figura 2.).
Të dhënat nga (grafiku nr. 2.) tregojnë qartë koncentrimin e vendbanimeve dhe
popullsisë në zonën fushore, në të cilën shtrihen 26 vendbanime, pastaj në zonën
kodrinore janë 9 vendbanime, në zonën kodrinoro-malore shtrihen 6 vendbanime
ndërsa në zonën e lartë malore janë vetëm 3 nga gjithsejt 43 vendbanime të kësaj
komune.
fiku 2. Paraqitja
q j e numrit të vendbanimeve sipas
p zonave hipsometrike
p
Grafi

Nëse i shprehim në përqindje, zona fushore përfshin 59% të vendbanimeve, pastaj
20% ndodhen në zonën kodrinore, ndërkaq në zonën kodrinoro-malore shtrihen
14% dhe zonës së lartë malore i takojnë vetëm 7% prej vendbanimeve të këtĳ teritori
(grafiku 3.).
Grafiku 3. Paraqitja vendbanimeve në përqindje sipas zonave hipsometrike
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Dendësia e popullsisë dhe e rrjetit të vendbanimeve
Duke patur parasysh kushtet natyrore të lartëcekura, hapësira administrative e
komunës së Suharekës, paraqet një territor shumë të përshtatshëm për zhvillimin e
veprimtarive antropogjene. Kjo ka bërë qe hapësira në fjalë të jetë mjaft e populluar,
në të cilën sot jetojnë afër 60 mĳë banorë dhe ne bazë të sipërfaqes së saj prej 361
km², dendësia mesatare e popullsisë është 165 banorë/km². Kjo dendësi nuk është
e njejtë në gjithë territorin komunal, sepse janë shumë faktorë si relievi, ujrat,
tokat, vegjetacioni etj., të cilët kanë ndikuar në koncentrimin e popullsisë brenda
kësaj hapësire, prandaj në pjesën perëndimore, e cila ka terren fushor, në të cilën
janë koncentruar shumica e vendbanimeve të mëdha, sigurisht që edhe dendësia e
popullsisë është më e madhe në krahasim me zonat tjera. Pjesa veriore dhe lindore,
gjithashtu ka një numër të konsiderueshëm vendbanimesh, por ato edhe janë më të
vogla edhe më të shpërndara, prandaj edhe dendësia e popullsisë është më e vogël
krahasuar me pjesën perëndimore. Zona e cila mund të konsiderohet me dendësinë
më të vogël të popullsisë, sigurisht është skaji juglindor, kur kemi parasysh se kjo
hapsirë paraqet një terren malor të lartë dhe pa kushte për ngritjen e vendbanimeve
të përhershme dhe zhvillimin e veprimtarive jetësore të kohës moderne.
Zona fushore 400-600 m lartësi, ka një dendësi rreth 380 banorë për km², në të cilën
jetojnë mbi 72% e popullsisë, ndërsa zona kodrinore me 600-800 m lartësi, ka dendësi
afër 200 banorë në një km² në të cilën jetojnë mbi 22% e popullsisë, pastaj në zonën
kodrinoro-malore me 800-1000 m lartësi, sikurse vërehet edhe në tablën më poshtë,
dendësia është shumë më e vogël, me rreth 30 banorë për km² ku jetojnë rreth 2.5%
e popullsisë dhe në zonën e lartë malore me lartësi mbi 1000 m, dendësia arrin rreth
45 banorë për km² ku jetojnë rreth 3.5% e popullsisë. Përqindja e popullsisë sipas
zonave hipsometrike është paraqitur kjartë në grafikun 4.
Tabela nr. 4. Shtrirja e popullsisë sipas zonave hipsometrike në komunën e Suharekës
Zonat hipsometrike

Fushore

Kodrinore

Kodrinoro-malore

E lartë malore

Banorë për km²

380

200

30

45

Popullsia në %

72

22

2.5

3,5
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Grafiku 4. Paraqitja e popullsisë në përqindje sipas zonave hipsometrike.
popullsia sipas zonave hipsometrike
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[VALUE][
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Vendbanimet kanë një shtrirje propocionale me format e relievit dhe kushtet tjera
fizike, ato kanë një distancë mesatare 2,5 deri 3 km larg njëra tjerës edhe pse në
zonën qëndrore rreth qytezës së Suharekës, siq është rasti me Reqanin, Reshtanin,
Peqanin apo Shirokën ato nuk kanë fare hapësirë ndarëse dhe fshatrat periferike
janë bashkangjitur me qytezën. Në zonën perëndimore ato janë më të dendura e më
afër njëra-tjetrës, ndërsa në pjesën lindore më të shpërndara dhe më distanca më të
mëdha nga njëra tjetra.
Në zonën fushore dendësia e vendbanimeve është më e lartë, ku një vendbanim
shtrihet mesatarisht në një sipërfaqe prej 5.4 km² ndërsa në zonën kondrinore sikurse
shihet në tabelën më poshtë, vendbanimet shtrihen mesatarisht në çdo 10 km². Në
zonën kodrinoro-malore çdo vendbanim ka mesatarisht 11.6 km², ndërsa në zonën
e lartë malore ku edhe dendësia është më e vogël vendbanimet shtrihen mesatarisht
në çdo 20 km².
Tabela nr. 5. Dendësia e vendbanimeve sipas zonave hipsometrike në komunën e Suharekës
Zonat hipsometrike

Fushore

Kodrinore

Kodrinoro-malore

E larte malore

sipërfaqe për vendbanim
(km²)

5.4 km²

10 km²

11.6 km²

20 km²

Kategorizimi i vendbanimeve sipas statutit urbane dhe rurale
Vendbanimet e Kosovës për nga numri i banorëve, madhësisë që kanë, fizionomisë
dhe funksioneve që kryhen në to ndahen në vendbanime fshatare, kalimtare ose
mikste dhe qytete, ndërsa kriteret për ti përkufizuar ato janë kryesisht numri i
banorëve dhe aktiviteti ekonomik i popullsisë së tyre9.
Qyteza e Suharekës e cila sot është i vetmi vendbanim me tipare urbane në këtë
komunë, paraqet një vendbamin të ri, i cili në vitin 1928 shpallet qytezë, kryesisht
për shkak të funksionit administrativ, ndërsa në vitin 1960 ajo fiton edhe funksionin
e qendrës administrative komunale10. Deri në vitet e 60-ta të shek. të kaluar Suhareka
kishte një pamje tipike agrare, por pas ndërtimit të disa objekteve industriale, fillimit
të ndërtimit të infrastrukturës përkatëse dhe lëvizjes së popullsisë në drejtim të
qytezës, ndryshoi struktura e veprimtarive ekonomike, numri i popullsisë, mënyra e
jetës urbane, morfologjia e qytetit etj.
9

I. Ramadani, Tipet dhe funksionet e vendbanimeve, ASHAK “KOSOVA Vështrim Monografik”,
Prishtinë 2011.
10
H. Meleqi, Gjeografia nacionale-1, dispensë e autorizuar për ligjërata të studentëve, fq.61,
Prishtinë 2008.
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Foto 1. Qyteza e Suharekës, vendbanim me karakteristika urbane.

Sot Suhareka paraqet një vendbanim i cila ka mbi 10 mĳë banorë rezidentë, ndërsa
në aspektin infrastukturor ajo ka përparuar dukshëm sidomos pas luftës së fundit
në Kosovë. Në këtë qytezë janë ngritur dy zona industriale, është rritur numri i
funksioneve, është rritur centraliteti (fuqia gravituese) ndaj rrethinës, janë ngritur
ndërtime shumëkatëshe kolektive dhe kështu ka filluar të marrë pamjet e një
vendbanimi me karakteristika urbane.
Përpos qytezës së Suharekës e cila ka tipare urbane, në parim të gjitha vendbanimet
tjera janë vendbanime rurale. Kohëve të fundit nën ndikimin e zhvillimit socioekonomik vendbanimet fshatare pësuan shumë ndryshime, në numrin e popullsisë,
në funksione dhe me përmirsimin e infrastrukturës bazike ndryshuan formën e tyre
dhe shumë fshatra të kësaj komune, kanë filluar të marrin tipare urbane. Në shumicën
e fshatrave të kësaj komune pavarsisht krĳimit të infrastrukturës, dhe funskioneve
të cilat kryhen në to (për të cilat do të flasim në kapitullin e radhës), veprimtaritë
primare janë dominuese. Dominimi i veprimtarive primare është karakteristikë
kryesore më shumë për vendbanimet kodrinore-malore dhe malore, të cilat shtrihen
në pjesën lindore e verilindore, ku dominon blegtoria ekstenzive, por është prezente
edhe pylltaria të cilat i japin karakteristika tipike rurale këtyre fshatrave.
Pra analizuar në aspektin e përgjithshëm, vetëm qyteza e Suharekës paraqet një
vendbanim të vogël urban, ndërsa të gjitha fshatrat kanë karakteristika me të cilat
mund të vlerësohen si vendbanime të tipit rural.
Foto 2. Pamje nga fshati Vërshec i komunës së Suharekës, vendbanim tipik rural.

Shtrirja e vendbanimeve sipas madhësisë
Në hapësirën për të cilën po bëjmë fjalë, siq u pa edhe më lartë, shtrihen 43
vendbanime, në një sipërfaqe 361 km² dhe në një territor me dallime topografike,
nga nën 400m deri në mbi 2000m lartësi. Kushtet natyrore kanë luajtur një rol shumë
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të madh, në shumicën prej karakteristikave themelore të vendbanimeve, e po ashtu
edhe të koncentrimit të popullsisë në to, dhe zgjerimit apo tkurrjes së vazhdueshme
të tyre.
Nga vendbanimet rurale kodrinore e malore, kryesisht është vërejtur një depopullim
i cili ka filluar dekada më parë, e që është prezent edhe sot, dhe kjo krejt si rezultat
i shpërnguljeve të vazhdueshme të popullsisë drejt zonave fushore dhe kryesisht
drejt qytezës dhe pjesëve periferike të saj. Niveli i depopullimit sipas vendbanimeve
mund të shihet më kjartë në hartën e depopullimit te pjesa e shtojcës. Ndërsa në
vendbanimet e zonës fushore, kryesisht pjesa perëndimore, vazhdimisht ka pasur
zgjerim dhe rritje të numrit të popullsisë në shumicën prej tyre, ku përpos lëvizjes
natyrore faktor i rëndësishëm ishte edhe lëvizja mekanike (migruese) e popullsisë
drejt tyre.
Në zonën fushore (grafiku nr. 5.) madhësia mesatare e vendbanimeve arrin mbi 2000
banorë për vendbanim, ndërsa në zonën kodrinore vendbanimet kanë mesatarisht
1800 banorë për vendbanim. Në zonën kodrinoro-malore madhësia mesatare e
vendbanimeve është rreth 350 banorë për vendbanim dhe në zonën e lartë malore
rreth 300 banorë për vendbanim ose lagje vendbanimesh të cilat shtrihen në këtë
zone.
Grafi
fiku 5. Madhësia mesatare e vendbanimeve sipas
p zonave hipsometrike
p

Kështu në Komunën e Suharekës, vendbanimet e mëdha si Suhareka, Studenqani,
Samadrexha, Bllaca, Grejkoci, Mushtishti etj., janë ngritur kryesisht në pjesën fushore
perëndimore, apo rrëzë fushës së Dukagjinit me malet e pjesës lindore (Grejkoci,
Mushtishti etj.), të cilat paraqesin vendbanimet më të mëdha të kësaj komune, për
dallim prej pjesës lindore, ku lartësia mbidetare rritet, por edhe zbret madhësia e
vendbanimit, kështu mund të konkludojmë se madhësia e venbanimeve dhe lartësia
mbidetare siq shihet edhe në grafikun 4, qëndrojnë në korrelacion negativ mjaf të
lartë.
Grafiku 8. Lartësia mbidetare dhe madhësia e vendbanimeve në komunën e Suharekës.

Për të përcaktuar madhësinë e vendbanimeve, zakonisht si kriter kryesor merret
numri i popullsisë (madhësia demografike), e që paraqet një metodë mjaft të
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rëndësishme për të pasqyruar menyrën dhe cilesinë e jetës, sepse vendbanimi më
i madh nënkupton jetë më të organizuar në shumë aspekte, ndërsa vendbanimet e
vogla zakonisht të kundërtën11.
Për vendbanimet rurale ne Kosovë, egziston një kategorizim i cili sipas madhësisë,
diferencon vendbanimet e vogla rurale deri në 500 banorë, vendbanime me madhësi
të mesme, nga 500 deri në 2000 banorë dhe vendbanime rurale të mëdha me mbi
2000 banorë12.
Kategorisë së vendbanimeve të vogla me nën 500 banorë i takojnë një numër i
konsiderueshëm i fshatrave, skajore, tek të cilat, vazhdimisht sidomos pas luftës së
fundit është vërejtur fenomeni i emigrimit duke ndikuar në zvoglimin e numrit të
popullsisë së tyre. Vendbanime të tilla janë 29% fshatrave të komunës si: Dvorani,
Çadraku, Krushica e Epërme, Delloci, Kasterrci, Luzhnica, Papazi, Popolani,
Stravoçina, Javori, Dragaçina dhe Vërsheci, të cilat kryesisht i takojnë zonave të larta.
Vendbanime të kategorisë së dytë, me madhësi mesatare, me 500 deri 2000 banorë,
sikurse vërehet edhe në grafikun 5., bëjnë pjesë përqindja më e madhe, rreth 44% e
vendbanimeve, siq janë fshtrat: Bukoshi, Sllapuzhani, Krushica e Poshtme, Duhla,
Dubrava, Gelanca, Maçiteva, Grejqevci, Dobërdelani, Leshani, Reqani, Sallagrazhda,
Mohlani, Nepërbishti, Nishori, Semetishti, Tërrnja dhe Savrova.
Në kategorinë e vendbanimeve rurale të mëdha, mbi 2000 banorë, me një përqindje
27%, në territorin e Komunës së Suharekës bëjnë pjesë fshtarat si: Vraniqi, Bllaca,
Budakova, Grejkoci, Studençani, Gjinoci, Mushtishti, Peqani, Reshtani, Sopia dhe
Samadrexha.

Fig. 3. Paraqitja e vendbanimeve sipas madhësisë në Komunën e Suharekës.
11

I.Ramadani, Vendbaminet e Kosoves (organizimi hapesinor dhe funksional), fq. 149-150,
Prishtinë 2016.
12
T. Basha, Dispers. hapësinor dhe demogr. i vendban. në Kosovë, Kërkime Gjeogr. XIII, fq. 148,
Prishtinë 2004.
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Grafi
fiku 9. Kategorizimi
g
i vendbanimeve rurale sipas
p madhësisë në Komunën e Suharekës.

Burimi: ASK regjistrimi i popullsisë 2011.
Struktura morfologjike e vendbanimeve
Njëra prej karakteristikave themelore më të rëndësishme të vendbanimeve pa dyshim
është edhe forma e vendbanimit. Me strukturën morfologjike të vendbanimeve janë
marrë shumë autorë, duke konstatuar se topografia e terrenit është faktor shumë i
rëndësishëm në krĳimin e vendbanimeve dhe formën (morfologjinë) e tyre .
Në territorin e Komunës së Suharekës, format e relievit kanë luajtur një rol shumë të
rëndësishëm në ngritjen, formën dhe strukturën e vendbanimeve dhe në këtë mënyrë
janë formuar vendbanime të tipit të dendur, të shpërndarë dhe linjor (gjatësor).
Tipi i dendur i vendbanimeve paraqet rastet më të shumëta të vendbanimeve në këtë
komunë, ku karakterizohen me koncentrimin afër njëra-tjetrës, të shtëpive, objekteve
dhe infrastrukturës në një sipërfaqe më të vogël. Kryesisht këto vendbanime shtrihen
në zonën fushore dhe më pak në atë kodrinore. Shembuj tipik të vendbanimeve të
dendura janë fshatrat Studenqan, Nepërbisht, Samadrexhë, Grejkoc, Gjinoc etj.,
të cilat kanë qendrat kryesore, ku kryesisht fshati është koncentruar rreth atyre
qendrave, dhe infrastruktura rrugore është e shpërndarë nga këto qendra në gjithë
fshatin. Këto vendbanime kanë lidhje të mira rrugore edhe me vendbanimet përreth,
pastaj zakonisht nëpër to apo afër tyre kalojnë rrugë regjionale, magjistrale etj., të
cilat lidhin Suharekën me qytetet
tjera të Kosovës.
Figura 4. Fshat i tipit të dendur.
Tipi i shpërndarë i vendbanimeve
në Komunën e Suharekës ka një
shpërndarje në zonën kodrinoremalore dhe malore, duke u
kushtëzuar
nga
morfologjisa
relievore dhe topografia e terrenit.
Terreni
kodrinor
veprimtaritë
ekonomike, forma e jetës rurale, kanë
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ndikuar që një grup shtëpishë të lokalizohen në një hapsirë të caktuar, ndërsa lagjet
tjera të të njejtit fshat të koncentrohen në pozicione tjera, çoftë edhe me kilometra
larg njëra tjetres. Kjo ka ndikuar që këto vendbanime të jenë të shpërndara në lagje të
larguara nga njëra-tjetra në distanca të konsiderueshme, të përfshĳnë sipërfaqe më
të mëdha edhe pse nga numri i shtëpive dhe i banorëve janë dukshëm më të vogla
se vendbanimet e tipit të dendur. Vendbanime të tilla në Komunën e Suharekës janë
fshatrat Budakovë, Duhël, Grejçevc etj., të cilat janë të shpërndara në lagje, shpesh
edhe 2-3km larg njëra tjerës. Përmes infrastrukturës rrugore e cila viteve të fundit
ka filluar të përmirsohet, këto lagje të shpërndara lidhen mjaft mirë njëra me tjetrën.

Figura 5. Fshat i tipit të shpërndarë.
Tipi linjor i vendbanimeve duke u kushtëzuar nga morfologjisa relievore dhe
topografia e terrenit, rrugët apo luginat lumore, janë zhvilluar në formë të zgjatur,
si psh., në të dyja anët e rruges kryesore, apo ne pjeset anesore te rrjedhave te
lumenjeve. Te këto vendbanime rurale, shtëpitë janë lokalizuar në një hapësir të
ngushte pran rrugës kryesore apo pran lumit në raste të caktuara, por egzistojnë
edhe lagjet tjera të ndërtuara, rreth rrugëve dytësore të cilat janë zhvilluar kryesisht
në drejtim pingul me rrugën kryesore, dhe nuk arrĳnë shumë larg saj. Vendbanime
të këtĳ tipi në Komunën e Suharekës janë fshatrat Reshtan, Peqan i Vogël, Dvoran,
Tërrnje, si dhe disa lagje të reja në afësi të vendbanimeve të vjetra të cilat në kuadër
të atyre vendbanimeve, të cilat janë të përqendruara rreth rrugëve, rajonale apo
lokale. Në shumicën e rasteve këto vendbanime ose lagje kanë edhe rrugët dytësore
rreth të cilave janë koncentruar shtëpitë, por që afërsia me rrugën kryesore, në parim
jep pamje të vendbanimeve të zgjatura linjore. Shembull tipik është Reshtani i cili
shtrihet në të dyja anët e rrugës Suharekë-Rahovec, në pjesën periferike perëndimore
të qytezës së Suharekës, por edhe fshati Tërrnje, i cili shtrihet përgjat rrugës kryesore
të fshatit. Prej lagjeve të cilat janë ngritur rreth rrugëve, shembuj tipik përbëjnë
Peqani i Vogël i cili shtrihet tërësisht rreth rrugës Suharekë-Semetisht, pastaj lagjja e
re në Krushicë të Poshtme, që pas asfaltimit të rrugës në dekadat e fundit të shekullit
të kaluar, filloi koncentrimi i shtëpive duke marrur pamje tipike të vendbanimeve
linjore.
Organizimi funksional i vendbanimeve
Në të gjitha vendbanimet e botës popullsia zhvillon veprimtaritë e tyre jetësore,
prandaj në çdo vendbanim realizohen funksione të caktuara të cilat edhe ndikojnë
domosdo në integrimin e tyre në njëra tjetrën varësisht prej fuqisë gravituese të
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secilës prej tyre.
Në shumicën e vendeve të botës, vendbanimet rurale dallohen me tre tipe kryesore:
vendbanime agrare, vendbanime të specializuara jobujqësore dhe vendbanime të
përziera, ku nga të gjitha këto, dominojnë me rreth 90% vendbanimet bujqësore .
Çdo qytet në një shkallë më të madhe apo më të vogël, vepron si një vatër për hapësirën
perreth, prandaj ka rolin e tĳ prej nga rrejdhin funksionet e tĳ të përgjithshme, ku
qyteti vepron si vend qëndror për rrethin e tĳ rural .
Si vendbanime të rangut primar, në Komunën e Suharekës janë vendbanimet më
të vogla fshatare, në pjesët periferike të territorit komunal, në të cilat zakonisht
dominojnë veprimtaritë primare, por edhe në raste kur kanë ndonjë funksion, ai
shërben vetëm për banorët e fshatit përkatës. Pastaj sikurse shihen në figurën 5.
egzistojnë edhe qendrat dytësore, që njihen si qendra të bashkësive lokale, rreth të
cilave gravitojnë fshatrat përreth tyre, me ç’rast kryejnë disa nga shërbimet bazike si
ato arsimore, shëndetësore, administrative (zyrat civile), etj., ku Suhareka ka gjithsejt
shtatë qendra të tilla që njëherit nënkuptojnë shtatë bashkësi lokale.
Në Komunën e Suharekës, vetëm qyteza, Suhareka, e luan rolin e qendrës, qytetit,
e cila është pika gravitative, në pjesën dërmuese të shërbimeve, për të gjithë
vendbanimet rurale që i takojnë kësaj komune por edhe për disa prej fshatrave më
të afërta të komunave fqinje. Ndërkaq të gjitha fshatrat përreth e furnizojnë qendrën
me produkte primare, por edhe me resurse humane, të cilat shërbejnë në qytet.
Vendbanime primare në Komunën e Suharekës janë llogaritur ato vendbanime të
cilat veprimtari kryesore kanë bujqësinë me degët e veta, (si blegtori, pylltari, gjueti
etj.), të cilat i takojnë tipit ekstenziv, dhe produktet kryesisht shfrytëzohen për
nevoja vetanake, e në raste shumë të rralla dalin jasht vendbanimit. Këto i takojnë
kategorive më të vogla të vendbanimeve rurale, ku shumica e tyre i takojnë zonave
kodrinoro-malore dhe malore (shih tabelën 16) vendbanime të tilla janë fshatrat:
Grejqevc, Papaz, Krushicë e Epërme, Qadrak, Vërshec, Dragaçinë, Stravuçinë,
Delloc, Javor, etj., të cilat edhe shërbimet bazike, si arsimin fillor, shërbimet e thjeshta
shëndetësore, ato administrative etj., i kryjnë në qendrat e tyre të bashkësive lokale
që u takojnë, ose në qendrën komunale në Suharekë.
Këto vendbanime gjatë dekadave të fundit janë zvogluar si rezultat i emigrimeve të
vazhdueshme, e sidomos pas luftës së fundit, ku shumë prej familjeve kanë lëvizur
drejt qendrës Komunale, në fshatrat e zones fushore më afër qendrës, apo edhe në
qytetet tjera, si Prizren, Ferizaj, Shtime etj.
Qendrat e bashkësive lokale janë vendbanime të kategorisë së dytë, të cilat janë
qendra shërbyese për vendbanimet përreth, të cilat i takojnë bashkësisë lokale të
tyre. Në këto qendra kryhen disa nga funksionet themelore, si shkolla fillore dhe
e mesme e ulët, nëntë vjeçare, (ku shumica e vendbanimeve primare e kanë vetëm
shkollën fillore katër vjeçare), andaj në qendrat lokale e kryejnë shërbimin arsimor
deri nëntë vjeçar, pastaj shërbimet shëndetsore, ku të gjitha qendrat lokale kanë
qendra të mjeksisë familjare, ambulanta ose shtëpi të shëndetit. Shumica nga këto
qendra posedojnë edhe shërbimet e ofiçarisë (deri më 2010, këto shërbime i kishin
të gjitha qendrat lokale, por gabimet në menaxhimin komunal atë vit, i transferuan
ato në Suharekë). Në disa nga këto qendra egzistojnë edhe objekte tjera shërbyese,
si supermarkete, produkte zejtare e bujqësore, objekte industriale, posta, shtëpia e
kulturës, stacioni i policisë etj., si psh. në fshatin Mushtisht.
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Fig.6. Bashkësitë lokale në Komunën e Suharekës.
Qendra komunale (qyteza) e cila paraqet vendbanimin e kategorisë më të lartë në
territorin për të cilin po bëhet fjalë. Suhareka njëherit qendra komunale, është pika
gravitative, shërbyese, polifunksionale e cila i lidh të gjitha fshatrat e kësaj komune.
Në qytezë kryhen shërbimet komunale si: administratës, arsimore, shëndetësore,
pronsore-juridike, kadastrale, bankare dhe financa, kulturore, sportive etj.
Përfundime
Nëse me një menaxhim të mirëfilltë dhe të qëndrueshëm nga menaxhmenti lokal
dhe qëndror, do të shfrytëzoheshin potencialet e mira natyrore, që posedon hapsira
e kësaj komune, do të mund të krĳonin kushte shumë më të mira të organizimit të
jetës në këtë zone.
Zhvillimi i veprimtarive primare do të mund të realizohej në kushte dhe në formë
shumë më të mire, pas hartimit të planeve të veqanta, për shfrytëzimin e tipeve
pedologjike të veqanta, resurseve ujore, investimin në mjete moderne agro dhe
zooteknike duke e kthyer kështu bujqësinë e tipit ekstensiv, që është karakteristike për
shumicën e fshatrave në formën tipike intensive, me mjete agroteknike të nevojshme,
me komasacionin e tokave, me kultivimin e monokulturave, me përdorimin e
bioteknologjive, me arsimimin e popullsisë që merren me veprimtari primare, që
do të jepte rezultate shumë të mira dhe do të ndikonte në rënien e përqindjes së
popullsisë që do të merrej me këtë veprimtari.
Zhvillimi industrial jo vetëm në qendrën komunale por edhe në vendbanimet tjera
duhet të realizohet duke marrë për bazë të gjitha analizat shkencore mbi shfrytëzimin
e mirë të resurseve natyrore, mbi llojin e industrisë e posaqërisht mbi lokacionin mbi
të cilin do të zhvillohej kjo degë tepër e rëndësishme për zhvillimin e përshpejtuar
ekonomik të banorëve të këtyre vendbanimeve.
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Paisja me infrastrukturën e nevojshme në vendbanimet rurale do të ndikonte në
përmirsimin kushteve të jetës, do të krĳonte lidhje më të mira me qendrat lokale
dhe qytezën, si dhe do të ndalonte procesin e emigrimit të popuillsisë së këtyre
vendbanimeve.
Krĳimi i kushteve për zhvillimin e veprimtarive terciare si p.sh., turizmi malor,
gastronomik, shëndetësor në vendbanimet fshatare të zonës lindore e cila
karakterizohet me një ambient të pastër dhe mjaft të përshtatshëm për zhvillimin e
kësaj veprimtarie, do të ndihmonte në zhvillim ekonomik të kësaj komune.
Komunës së Suharekës i nevojitet ti vë në perdorim resurset e reja humane, duke
shfrytëzuar energjinë, potencialin dhe profesionalizmin e tyre, të arrĳ menaxhimin
më të mirë në të gjitha aspektet, duke specifikuar këtu organizimin dhe zhvillimin e
qendrueshëm të vendbanimeve të kësaj komune.
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Mbrojtja e Konsumatorit dhe Kushtet e veçanta dhe specifike të kontratave të
lidhura në largësi, ligji dhe praktika
Marjeta Shaholli
Universiteti Europian i Tiranës, Shqipëri
Abstrakt
Mbrojtja e konsumatorit dhe informimi i konsumatorëve për të drejtat e tyre është çështje
kryesore e politikave shtetërore të një vendi. Sa më shumë informacion ka konsumatori ka
më shumë shanse të mbrojë të drejtën e tĳ. Me zhvillimin e teknologjisë dhe informacionit,
shumë individë menduan se në rrjetet sociale apo me anë të promovimeve në rrjeteve sociale
është një mundësi shumë e mirë për zhvillimin e tregtisë elektronike. Kështu konsumatori
duke lundruar në faqen e tĳ të rrjeteve sociale jo pak here ndeshet me oferta apo ofrues
shërbimi shitje në largësi.
Ligji mbi mbrojtjen e konsumatorit parashikon kushtet të përgjithshme dhe kushte të veçanta
të cilat duhet të përmbushen nga tregtari për çdo shit-blerje të realizuar në largësi midis
konsumatorit dhe tregtarit. Në kuptim të ligjit, kontrata e lidhur në largësi është kontrata e
cila reflekton vullnetin e palëve për të marrë shërbimin/mallin kundrejt shpërblimit në vlerë
monetare, me veçantinë se kontrata lidhet pa prezencën e njëkohëshme të të dyja palëve.
Rëndësi të veçantë në këtë marrëdhënie midis tregtarit dhe konsumatorit merr edhe zbatimi
i legjislacionit tregtar dhe tatimor, pra, regjistrimi i rregullt në Regjistrin Tregtar të RSH dhe
lëshimi i kuponit tatimor për çdo blerje.
Me anë të këtĳ punimi do të hulumtojmë parashikimet ligjore në lidhje me blerjet në largësi
dhe të shohim në praktikë të drejtat e rezervuara nga tregtarët për konsumatorin. A janë këto
parashikime në përputhje? A ofrohet nga tregtarët minimumi i mbrojtjes së parashikuar nga
ligji?
Fjalë kyçe: konsumator, kontratë në largësi, mbrojtje nga ligji, praktika tregtare.
Hyrje

Mbrojtja e konsumatorit në Shqipëri është një fushë relativisht shumë e re, si në
ofrimin e mbrojtjes nga legjislacioni ashtu edhe nga studiuesit. Edhe pse shoqatat
e para në mbrojtje të konsumatorit u themeluan në fillim të viteve ’90, ato pak
mundën të bënin për pozicionin e konsumatorit pasi mungonte legjislacioni në
mbrojtje të konsumatorit. Vetëm pas viteve 2000 u miratuan ligjet e para në mbrojtje
të konsumatorit. Strategjia për mbrojtjen e konsumatorit u miratua në vitin 2007, por
shumë pak punë u bë në praktikë për informim dhe mbrojtje efektive të palës më të
dobët në marrëdhënien kontraktuale. Me zhvillimin e teknologjisë dhe përhapjen
në masë të rrjeteve sociale dhe faqeve web u krĳua një mundësi shumë e mirë për
tregtarët që të mund të arrinin tek klientët në shtëpitë e tyre me anë të mjeteve
elektronike. Por me përhapjen masive të teknologjisë nevoja e konsumatorit për
mbrojtje bëhet edhe më komplekse dhe delikate. Bashkimi Europian është përpjekur
disa herë nëpërmjet rishikimit të legjislacionit të ofrojë mbrojtje të plotë dhe të
gjithanshme për konsumatorin në vendet anëtare të Bashkimit Europian.
Ky Artikull Shkencor synon të shohë në detaje mbrojtjen e konsumatorit në kontratat
në largësi, në të cilat palët nuk ndodhen në të njëjtin vend në kohën e lidhjes së
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kontratës. Në fokus është rregullimi i çështjes nga legjislacionin shqiptar, nevoja për
përmirësim dhe forcim të pozicionit të konsumatorit në treg. Parë ky në vështrim
krahasues me legjislacionin e Bashkimit Europian dhe përafrimi i legjislacionit tonë
më atë të Bashkimit Europian.
Për shkak të llojit të studimit të kryer, metoda e kërkimit shkencor e përdorur në
këtë punim është metoda cilësore, rishikimi i literaturës dhe analiza e krahasimi të
legjislacionit. Metoda sasiore përdoret pak gjatë studimit për shkak të natyrës së
studimit dhe praktikës së pakët juridike në këtë fushë.
Ndër vështirësitë kryesore të tezës është se përafrimi i legjislacionit midis vendeve
mund të shkurajojë konsumatorin ti drejtohet një tregtari nëpërmjet blerjeve në
largësi. Ngurtësimi i legjislacionit mund të shkruarajojë edhe tregtarin të perpiqet që
të arrĳë konsumatorin nëpërmjet shitjeve në largësi.
Kushtet e veçanta dhe specifike të kontratave të lidhura në largësi të parashikuara
nga Direktiva 2011 83 EU, “Mbi mbrojtjen e konsumatorit”
Direktiva 2011/83/EU e Parlamentit Europian dhe e Këshillit datë 25/10/2011 “Mbi
të drejtat e konsumatorit”, ndryshon Direktivën e Këshillit 93/13/EC dhe Direktivën
1999/44/EC e Parlamentit Europian dhe të Këshillit dhe shfuqizon Direktivën e
Këshillit 85/577/EC mbi shitjet derë më derë dhe Direktivën 97/7/EC mbi shitjet në
largësi të Parlamentit Europian dhe të Këshillit.
Përveç trendeve afatgjata, ndryshimet ciklike afatshkurtra të diktuara nga ndërthurja
e faktorëve ekonomike vazhdimisht ndikojnë në pritjet dhe sjelljen e konsumatorëve1.
Për shembull, si rezultat i krizave ekonomike dhe financiare që filluan në vitin 2008,
besimi i konsumatorit ra dhe si rrjedhojë edhe të ardhurat ose fuqi blerëse të një pjese
të popullsisë, duke dobësuar pozitën e këtyre konsumatorëve dhe duke vënë disa
në rrezik përjashtimi social2. Grupet e tjera mund të jenë po aq të pafavorizuara në
mjedisin aktual, siç janë konsumatorët me aftësi të kufizuara, të cilët mund të kenë më
shumë vështirësi në qasjen në informacionit ose në gjetjen e mallrave ose shërbimeve
adekuate. Zhvillimi i grupeve gjithnjë e më të dallueshme të konsumatorëve me
aftësi dhe njohuri të ndryshme do të kërkojë përgjigje të politikës për të mbrojtur
dhe siguruar përfshirjen e grupeve vulnerabël. Një treg efikas sjell edhe zgjedhje më
të madhe i cili është parakusht për sigurimin e mirëqënies së konsumatorit.
Qëllimi kryesor i direktivës është të rrisë mbrojtjen e konsumatorit duke harmonizuar
aspektet kryesore të legjislacionit kombëtar mbi kontratat midis konsumatorëve dhe
shitësve. Gjithashtu, ka për qëllim të inkurajojë tregtinë midis vendeve të BE-së,
veçanërisht për blerjet në largësi. Një prej rezultateve kryesore të prekshme të tregut
të brendshëm, ende i pa shfrytëzuar plotësisht është potenciali ndërkufitar i shitjes
në largësi. Shitjet ndërkufitare dhe shitjet brenda vendit në Bashkimin Europian
kanë patur një rritje por më tepër brenda shtetit se sa ndërkufitare3. Mospërputhja në
trendin rritës është edhe arsyeja se përse Parlamenti Europian vendosi të ndërhyjë
1

Ulje-ngritjet e pozicionit të konsumatorit janë diskutuar gjerësisht nga studiues të shkencave
sociale dhe humanitare, psh Micheletti dhe Follesdal “Shopingu në Shkencat Shoqërore” (3), faqe
167-175; Stehr, Henning & Weiler, “Moralizimi i Tregut”, faqe 8-12; Gan, “Të drejtat e consumatorit”
faqe 18 e vĳim.
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Communication from the European Union Commission, A European Consumer Agenda—
Boosting confidence and growth, COM (2012) 225 final, 22/05/2012.
3
Direktiva nr 2011/83/EC, Recitali (5), botuar në Fletoren Zyrtare të Bashkimit Europian, seria
3201L0083, faqe 1; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0083 ;
parë më 20/10/2017.
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në legjislacionin ekzistues për të përmirësuar pozicionin e konsumatorit dhe për
të forcuar vendimarrjen e tĳ4. Pabarazitë midis konsumatorit dhe tregtarit krĳojnë
barriera në tregun e brendshëm të cilat cënojnë si konsumatorin edhe tregtarin.
Duke ndikuar ndjeshëm në rritjen e kostove për tregtarët të cilët kanë qëllim shitjen
ndërkufitare të mallrave dhe shërbimeve.
Përkufizimi i kontratës në largësi mbulon të gjitha rastet kur një kontratë është lidhur
ndërmjet tregtarit dhe konsumatorit, në bazë të një skeme të organizuar të shitjes në
largësi ose të shërbimit, (me përdorimin ekskluziv të një ose më shumë mjeteve të
komunikimit në distancë, telefon ose faks) deri në kohën e lidhjes së kontratës5.
Për të gjitha llojet e kontratave në nenin 6, Direktiva përcakton kërkesat për
informacionin parakontraktual6 të nevojshme të vihen në dispozicion për
konsumatorin në momentin e lidhjes së kontratës. Direktiva ngarkon barrën e
provës për faktin e vënies në dispozicion të informacionit në ngarkim të tregtarit. Në
rast mosmarrëveshjesh midis konsumatorit dhe tregtarit, ky i fundit ka detyrimin
të provojë që i kishte vënë në dispozion konsumatorit të gjithë informacionin e
listuar në këtë nen. Gjithashtu kuadri plotësohet me një numër kërkesash formale
mbi lidhjen e kontratave jashtë vendit të ushtrimit të aktivitetit dhe kontratave në
largësi, këtë e gjejmë në nenet 7 dhe 87. Direktiva përcakton rregulla të hollësishme
mbi të drejtën e heqjes dorë të konsumatorit nga kontrata jashtë vendit të ushtrimit
të aktivitetit dhe për kontrata në largësi, përcaktohen detajet në nenet 9 deri në 16.
Përcakton gjithashtu edhe mënyrën e dorëzimit të mallrave në nenet 18 dhe 20. Me
anë të specifikimeve për tregtarët vendos detyrime në lidhje me sqarimin e pagesave
shtesë ose me mënyrën e përllogaritjes së tyre. Kontratat e shitjes dhe kontratat
e shërbimeve janë përcaktuar në Nenin 2 (5) dhe (6) të Direktivës. Kontratat për
përmbajtjen digjitale në internet dhe për furnizimin e shërbimeve publike nuk janë
të përcaktuara shprehimisht, por recitali 19 shpjegon se, për qëllime të Direktivës,
ato nuk klasifikohen si shitje ose si kontratë shërbimi. Këtu shpjegohet gjithashtu se
Direktiva konsideron përmbajtjen digjitale të furnizuar në një medium të prekshëm,
të tillë si një CD ose një DVD, si mallra.
Ndonëse parashikimet aplikohen për të gjitha llojet e kontratave, ka specifika që
aplikohen me ndryshime në kontrata të veçanta, psh mënyra e llogaritjes së periudhës
së heqjes dorë mund të jetë e ndryshme.
Në interpretim të nenit 2, pika 5 një kontratë shitjeje klasifikohet si transferimi
i pronësisë së mallrave tek konsumatori kundrejt kundërshpërblimit në vlerë
monetare. Pra, në rast se qëllimi është transferimi i pronësisë atëherë do të klasifikohet
si kontratë shitjeje edhe nëse kryhen nga shitësi shërbime si instalimi, mirëmbajtja të
përfshirë në çmim.
Ky interpretim bazohet në jurisprudencën e Gjykatës së Drejtësisë për lëvizjen e
lirë të mallrave dhe lirinë për të ofruar shërbime, gjë që mbetet relevante edhe në
4
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Communication from the European Union Commission, A European Consumer Agenda—
Boosting confidence and growth, COM (2012) 225 final, 22/05/2012.
6
Direktiva nr 2011/83/EC, botuar në Fletoren Zyrtare të Bashkimit Europian, seria 3201L0083,
neni 5, 6; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0083; parë më
20/10/2017.
7
Direktiva nr 2011/83/EC, botuar në Fletoren Zyrtare të Bashkimit Europian, seria 3201L0083,
neni 7,8; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0083; parë më
20/10/2017.
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kontekstin e kësaj Direktive. Për shembull, në rastin C-20/03 Marcel Burmanjer8,
Gjykata arsyetoi se një aktivitet ekonomik duhet të shqyrtohet ose në kontekstin
e lëvizjes së lirë të mallrave ose të lirisë për të ofruar shërbime, nëse njëri nga këto
elementë është tërësisht dytësor në raport me tjetri dhe mund të konsiderohet së
bashku me të. Të njëjtin qëndrim mbajti edhe për çështjen9.
Mënyra e klasifikimit të një kontrate si shitjeje ose shërbimi përcakton edhe mënyrën
e llogaritjes së periudhës së heqjes dorë (neni 9)10. Për kontratat e shërbimit, periudha
e heqjes dorë prej 14 ditësh fillon që nga rënia dakort për kontratën. Për kontratat
e shitjes, periudha e heqjes dorë fillon vetëm pas marrjes së mallrave. Përveç kësaj,
disa nga dispozitat e Direktivës, të tilla si artikujt 18 dhe 20 mbi shpërndarjen dhe
kalimin e rrezikut, zbatohen vetëm për kontratat e shitjes.
Recitali 20 jep sqarime të mëtejshme të këtĳ përkufizim të kontratës në largësi, duke
përfshirë shembuj të mjeteve të komunikimit në largësi: "Përcaktimi i kontratës
në largësi duhet të mbulojë të gjitha rastet kur një kontratë është lidhur ndërmjet
tregtarit dhe konsumatorit nën një skemë të organizuar të shitjes në largësi ose skemë
shërbimesh, me përdorimin ekskluziv të një ose më shumë mjeteve të komunikimit në
largësi (si porosi postare, internet, telefon ose faks) deri në kohën e lidhjen e kontratës.
Ky përkufizim duhet të mbulojë gjithashtu situatat kur konsumatori viziton vende të
ushtrimit të aktivitetit vetëm për qëllime të mbledhjes së informacioneve për mallrat
ose shërbimet dhe më pas negocion dhe lidh kontratën në largësi. Në mënyrë të
ngjashme, koncepti i kontratës në largësi nuk duhet të përfshĳë rezervat e bëra nga
një konsumator përmes një mjeti të komunikimit në largësi për të kërkuar ofrimin e
një shërbimi nga një profesionist, siç është rasti i telefonimit të konsumatorit për të
kërkuar një takim me një parukieren. [...] ".
Palët mund të përdorin edhe një kombinim të mjeteve të ndryshme të komunikimit
në largësi (psh faqje web dhe telefonin). Nuk ndryshon klasifikimin si kontratë e
lidhur në largësi, fakti që palët takojnë njëra-tjetrën në momentin e dorëzimit ose
të pagesës. Nëse konsumatori ka qënë thjesht fizikisht në vendin e ushtrimit të
aktivitetit tregtar për informacion dhe kontrata më pas negociohet dhe lidhet në
largësi, pra duhet të konsiderohet si kontratë në largësi.
Fusha e zbatimit të Direktivës është sipas një skeme të organizuar të shitjes në largësi
ose skemë shërbimesh. Në rast se një tregtar lidh një kontratë nëpërmjet email ose
telefonit i kontaktuar nga konsumatori në mënyrë të rastësishme, kjo kontratë nuk
do të konsiderohet si kontratë në largësi.
Përkufizimi për termin “tregtar” jepet në nenin 2 (2): “çdo person fizik ose çdo person
juridik…, i cili vepron, duke përfshirë edhe nëpërmjet çdo personi tjetër që vepron
në emër të tĳ ose në emër të tĳ, për qëllime që lidhen me tregtinë e tĳ, biznesin,
artizanatin ose profesion në lidhje me kontratat e mbuluara nga kjo Direktivë”.
Në rast se tregtari përdor një platformë elektronike për të tregtuar produktet e tĳ,
ofruesi i platformës elektronik është përgjegjës për të siguruar pajtueshmërinë me
8
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Direktivën.
Cilat janë informacionet e nevojshme parakontraktuale?
Kërkesat e nevojshme përpara lidhjes së kontratës përcaktohen për lloje të ndryshme
kontratash (të ndryshme nga kontratat në largësi dhe jashtë vendit të ushtrimit
të aktivitetit) janë listuar në nenet 5 dhe nenin 6 për kontratat jashtë objekteve të
vendit të ushtrimit të aktivitetit. Ndërsa në nenin 8 janë parashikimet specifike
për kontratat në largësi. Në nenin 6 kusht është se informacioni duhet dhënë në
mënyrë të qartë dhe të kuptueshme. Recitalin 34 specifikohet se tregtari në dhënien
e informacionit parakontraktual duhet të marrë në konsideratë të gjithë faktorët dhe
nevojat specifike të konsumatorëve, veçanërisht për konsumatorët e cënueshëm për
shkak të dobësisë, moshës ose besimit të tyre, mendor, fizik ose psikologjik në një
mënyrë që tregtari duhet ta parashikojë. Por gjithmonë duke ruajtur të njëjtin nivel
mbrojtjeje për konsumatorin11.
Siç e analizon edhe Mankowski: “veprimi varet vetëm dhe ekskluzivisht nga tregtari,
nga veprimtaria e aktivitetit të tĳ dhe nuk varet absolutisht nga ndonjë gjë apo
veprim që bën konsumatori12”
Për kontratat në largësi Neni 8 (1) kërkon që informacioni të vihet në dispozicion të
konsumatorit në një mënyrë të përshtatshme në përputhje me mjetet e komunikimit
në largësi për të përdorur një gjuhë të thjeshtë dhe të kuptueshme13. Pra, duke qënë
se mundësohet në një mjet elektronik të qëndrueshëm duhet të jetë i lexueshëm.
Në lidhje me kërkesat për gjuhën e përdorur nga tregtari, neni 6 (7) përcakton se
Shtetet Anëtarë mund të vendosin kërkesa specifike për gjuhën në informacionin
parakontraktual të kontratave në largësi14.
Le të shohim në detaje informacioni kontraktual i cili duhet të vihet në dispozicion të
konsumatorit përpara lidhjes së kontratës.
Neni 6 (1) (a) “Karakteristikat kryesore të mallrave apo shërbimeve, në shkallën e përshtatshme
për formën e komunikimit dhe për natyrën e mallrave apo shërbimeve”15. Ndonëse në këtë
pikë i referohet në mënyrë specifike “mallrat dhe shërbimet”, këto parashikime janë
të aplikueshme edhe për përmbajtje elektronike.
Neni 6 (1)
(b) identitetin e tregtarit, siç është emri i tĳ tregtar;
(c) adresën gjeografike të tregtarit, numrin e telefonit, numrin e faksit dhe adresën e e-mailit,
aty ku është e mundur, për të mundësuar konsumatorin të kontaktojë me shpejtësi tregtarin
dhe të komunikojë me të në mënyrë efikase dhe, kur është e aplikueshme, adresën dhe identitetin
e tregtarit në emër të të cilit vepron;
11
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(d) nëse është ndryshe nga adresa e ofruar në përputhje me pikën (c), adresën gjeografike të
vendit të ushtrimit të aktivitetit të tregtarit dhe, kur është e zbatueshme, atĳ të tregtarit në
emër të të cilit vepron, ku konsumatori mund të adresojë çdo ankesë16;
Pra, informacioni i dhënë nga tregtari duhet të jetë specifik dhe i detajuar, i qartë
dhe në një gjuhë të kuptueshme nga konsumatori mesatar. Nëse adresa ku mund të
drejtohen ankesat e konsumatorit është e ndryshme nga ajo e ushtrimit të aktivitetit,
tregtari duhet t’ia japë këtë informacion sa më qartë.
Vendi i themelimit të biznesit është vendi në të cilin kryhet administrimi i
përgjithshëm i tregtarit, dmth ku është administrata qëndrore. Gjykata e Drejtësisë
në rastin C-73/06 Planzer17 arsyeton se: “Për përcaktimin e vendit të themelimit
të biznesit merren në konsideratë një varg faktorësh, si psh zyra ku është kryer
regjistrimi, ku ushtron aktivitetin e saj administrata qëndrore, vendi ku takohen
drejtorët e saj dhe ku përcaktohen politikat e përgjithshme të shoqërisë. Të tjerë
faktorë si vendbanimi i administratorëve kryesorë, vendi ku zhvillohen mbledhjet e
përgjithshme, ku mbahen dokumentat administrative dhe kontabël dhe ku kryhen
veprimet financiare të shoqërisë.”
Komunikimi i shpejtë dhe i drejtëpërdrejtë midis konsumatorit dhe tregtarit është
shumë e rëndësishëm për një marrëdhënie të mirë dhe efikase. Për këtë Direktiva
2011/83/EC liston mes mjeteve të komunikimit email, telefon, fax, etj.
Në çështjen C-298/07, Bundesverband der Verbraucherzentralen und
Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband eV18, Gjykata e
Drejtësisë arsyeton se neni 5 (1) (c) të Direktivës 2000/31/EC duhet kuptuar: “një
ofrues shërbimi është i detyruar të ofrojë marrësit të shërbimit përpara lidhjes së
kontratës mundësinë e kontaktimit të shpejtë, të drejtëpërdrejtë dhe efektiv. Ky
informacion mund të jepet në një formë të një formular i plotësueshëm nëpërmjet
mjeteve elektronike.”
Ka raste kur tregtari ka paracaktuar dhe ka vendosur në kushtet dhe termat
e kontratës mënyra dhe proçedura për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve midis
tregtarit dhe konsumatorit. Në rast se tregtari ka zgjedhur një mënyrë për
zgjidhjen e mosmarrëveshjeve dhe i ka përfshirë në kushtet kontraktuale, duhet
që këtë informacion ta bëjë të disponueshëm për konsumatorin, duke e listuar tek
informacioni i domosdoshëm parakontraktor. Gjithashtu kërkesat e këtĳ paragrafi
janë në përputhje me parashikimet mbi informacionin parakontraktual të saksionuar
në Direktivën 2013/11/EU “Mbi zgjidhjet alternative të mosmarrëveshjeve të
konsumatorit”
Më tej në nenin 8 parashikohen kërkesa shtesë mbi informacionin parakontraktual të
ofruar nga tregtari për konsumatorin përpara lidhjes së kontratës.
Neni 8
16
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2. Nëse kontrata me largësi e cila është lidhur me anë të mjeteve elektronike i vendos
konsumatorit detyrimin për të paguar, tregtari duhet ta bëjë konsumatorin të vetëdĳshëm në
mënyrë të qartë dhe të dukshme dhe direkt para se konsumatori të vendosë porosinë e tĳ të
informacionit të parashikuar në pikat (a), (e), (o) dhe (p) të Nenit 6 (119).
Pra, përpara se konsumatori të vendosë për proçedimin me blerje, tregtari ka
detyrimin të bëjë të dukshme vlerën e pagesës për mallin, dhe njekohësisht të
sigurohet që konsumatori merr informacion të mjaftueshëm për karakteristika të
përgjithshme dhe specifike të mallit, çmimi total i detyrimit të konsumatorit për
blerjen duke përfshirë këtu edhe mënyrën e llogaritjes së çmimit nëse nuk është i
llogaritshëm në ato momente, kohëzgjatja e kontratës dhe detyrimet minimale të
konsumatorit.
Neni 8 (9) i Direktivës 2011/83/EC shprehimisht konfirmon se nuk bie në kontradiktë
me dispozitat e parashikuara në nenet 9 dhe 11 të Direktivës 2000/31 / EC, ku
tregtari kërkohet të lejojë konsumatorin të verifikojë urdhrin elektronik para se ta
vendosni. Prandaj, neni 8 (2) i Direktivës në praktikë do të zbatohej në momentin kur
konsumatori kërkohet të verifikojë urdhrin në përputhje me Direktivën 2000/31 / EC,
dmth. të kontrollojë përmbajtjen e shportës së blerjes para se të klikojë mbi butonin
"blej". Përkufizimi 'drejtpërsëdrejti para' në nenin 8 (2) duhet të mbulojnë, së pari,
aspektin kohor dhe duhet të interpretohen si kuptim "menjëherë para". Informacioni
duhet të paraqitet në atë mënyrë që konsumatori mund ta shohë dhe ta lexojë atë
përpara se të vendosë porosinë pa u detyruar të lundrojë nga faqja në përdorim për
të vendosur porosinë. Këtu në nënparagrafin e dytë të nenit 8, (2) kërkohet që butoni
që përfundon porosinë, pra urdhëron blerjen të jetë i etiketuar qartë. Kërkohet që
kjo etiketë të jetë e dukshme dhe të japë qartë mesazhin për detyrimin për të paguar.
E drejta e heqjes dorë ështe e drejta e konsumatorit për të kthyer mallin dhe të
kërkojë ti kthehet shuma e paguar. Për të ushtruar këtë të drejtë nuk ka nevojë që
konsumatori të evidentojë të meta apo të ndihet i mashtruar, pra, nuk ka nevojë për
arsye për ta kthyer mallin. Por ligji parashikon specifika për ushtrimin e së drejtës së
konsumatorit.
Risia në Direktivën 2011/83/EC është rritja e afatit të heqjes dorë nga 7 (shtatë) ditë
në 14 (katërmbëdhjetë) ditë. Neni 9 parashikon se konsumatori ka 14 ditë të tërhiqet
nga kontrata e lidhur në largësi pa dhënë ndonjë arsye. Neni 10 parashikon se e
drejta për heqjen dorë zgjatet nëse tregtari nuk i ka ofruar të gjitha informacioneve
të kërkuara në nenin 6 (1) (h), përkatësisht informacionet rreth kushteve, afatit dhe
proçedurave për ushtrimin e së drejtës për heqjen dorë. Në Recitalin 41, specifikohet
se “periudhat e parashikuara në këtë Direktivë shprehen në ditë kalendarike. Kur
një periudhë e shprehur në ditë llogaritet nga momenti kur ndodh një ngjarje ose
veprim, dita kur ndodh ngjarja ose veprimi nuk do të konsiderohet se bie brenda
periudhës në fjalë .” Pra, në kuptim të ligjit “14 ditë” do të thotë 14 ditë kalendarike
duke filluar nga dita pas së cilës ndodh ngjarja përkatëse, dmth lidhja e kontratës ose
dorëzimi i mallit. Për shembull, në rast se mallrat janë dorëzuar më datë 4 dhjetor,
dita e fundit për të ushtruar të drejtën e tërheqjes do të jetë 19 dhjetor.
Për mallrat që dorëzohen fizikisht afati i periudhës së heqjes dorë fillon ditën që
konsumatori ose dikusht tjetër në emër e për llogari të konsumatorit merr në dorëzim
mallin, neni 9, pika 2, b20.
19
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Nëse malli dorëzohet në disa pjesë por përbën një të tërë, periudha e heqjes dorë
fillon në momentin e marrjes së pjesës së fundit të porosisë, neni 9, pika 2, b, i21.
Pas ushtrimit të së drejtës për heqjen dorë nga kontrata, konsumatori ka 14 ditë afat
t’i kthejë përsëri mallin e blerë tek tregtari22. Por sigurisht që është në interes parësor
të konsumatorit të kthejë këto mallra tek tregtari sa më parë sepse konsumatori është
përgjegjës për mirëmbajtjen e mallrave dhe për vlerën e tyre në rast se zvogëlohet
gjatë periudhës nga momenti i heqjes dorë deri në momentin e kthimit tek tregtari.
Direktiva ofron mbrojtje të plotë për konsumatorin duke vendosur jo vetëm
parashikime proçedurale por edhe veprime konkrete të tregtarit. Kemi përmendur
më lart se tregtari ka detyrimin në bazë të nenit 6 të ofrojë informacione të detajuara
për konsumatorin. Këto veprime konkrete të tregtarit bëjnë që ky i fundit të ketë
edhe saksione që përkthehen në humbje monetare. Një rast i tillë i përshkruar nga
Direktiva është neni 14, ku parashikohet se konsumatori nuk ka asnjë detyrim në rast
se tregtari nuk ka përmbushur detyrimin për informacion të nenin 6, 1 ose neni 7 (3)
dhe neni 8, (8).
Nëse kontrata ndërpritet atëherë tregtari duhet të rimbursojë të gjitha shumat
e paguara pa vonesa të nevojshme, këtu nuk parashikohet afat por organet që
shqyrtojnë mosmarrëveshjen bëjnë një vlerësim rast pas rasti23.
Konkluzione
Harmonizimi i plotë i legjislacionit ka disa avantazhe, duke e unifikuar legjislacionin
mundëson thjeshtësimin e tĳ, gjithkush mund të orientohet dhe të njohë të drejtën
e tĳ si konsumator në çdo vend anëtar. Në këtë mënyrë ka më shumë shanse të
largohen barrierat që pengojnë transaksionet ndërkufitare24. Një përpjekje për tiu
afruar një mbrojtje më të plotë të konsumatorit Bashkimi Europian krĳoi institucionin
e Komisionerit për mbrojtjen e konsumatorit 2007-2010 që të mbikqyrte dhe të vinte
në zbatim politikat pozitive për konsumatorin. Gjithashtu miratoi edhe Kartën
e të Drejtave Themelore e cila hyri në fuqi dhe u bë detyruese për vendet anëtare
nëpërmjet Traktatit të Lisbonës në 200925. Karta përmblodhi për herë të parë në
Bashkimin Europian në një tekst të vetëm të drejtat civile, politike, ekonomike dhe
sociale për shtetasit e vendeve anëtare. Qëllimi kryesor i Kartës ishte rritja e besimit
të shtetasve anëtarë të BE në tregun e përbashkët dhe në institucionet e saj. Por në
të njëjtën kohë ngriti të drejtën e konsumatorit në një nivel më të lartë mbrojtjeje
dhe e shndërroi me qëllim në një të drejtë themelore të drejtën e konsumatorit26.
TXT/?uri=CELEX%3A32011L0083; parë më 20/10/2017.
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Në Traktatin e Lisbonës (nenet 2-6 Teksti Unik i Traktatit të Lisbonës) përcaktohet
se mbrojtja e së drejtës së konsumatorit është përgjegjësi dypalëshe, njëkohësisht
e Vendeve Anëtare dhe e Bashkimit Europian. Kjo do të thotë që si vendet anëtare
ashtu edhe Bashkimi Europian mund të ndërmarrin iniciativa ligjore të detyrueshme
në këtë fushë .
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Dhuna, abuzimi i femĳëve
Rudina Jupe
Mësuese e Gjuhës shqipe dhe Letërsisë, Lushnje
...Shtetet palë marrin të gjitha masat për mbrojtjen e fëmĳës nga cdo formë dhunës fizike
ose mendore ,fyerja ose keqtrajtimi ,braktisja apo mospërfillja ,nëperkëmbja ose shfrytëzimi
, përfshirë abuzimin seksual ,për sa kohë që ai është në ruajtjen e prindërve të tĳ ose të njërit
prej tyre ,të përfaqësuesit ose përfaqësuesve të tĳ ligjorë ose të cdo personi tjetër të cilit i
është besuar .
Konventa " Për të drejtat e fëmĳës " Neni 19
Abstrakt
"Abuzimi apo keqtrajtimi i fëmĳëve përfshin të gjitha format e keqtrajtimit fizik dhe
emocional ,abuzimi seksual ,lënien pas dore apo trajtimin neglizhues ,shfrytëzimin komercial
apo ndonjë lloj tjetër që shkakton dëmtim aktual apo të mundshëm të shëndetit , mbĳetesës
,zhvillimit apo dinjitetit në kontekstin e një marrëdhënie përgjegjësie ,besimi apo pushteti ."
"Dhuna është përdorimi ose kërcënimi i forcës që mund të rezultoj në plagosje ,dëmtim,
madje dhe vdekje .Ajo mund të jetë fizike ,verbale ose psikologjike.Pavarësisht se konventa
"Për të drejtat e fëmĳës "dhe shumë traktate të tjera ndërkombëtare dhe rajonale garantojnë
integritetin fizik, sigurinë dhe dinjitetin e fëmĳës ,dhuna kundër fëmĳëve mbetet e përhapur
.

Hyrje
Të punosh me një temë te tillë nuk është e lehtë pasi jemi cdo ditë në kontakt të vazhdueshëm
me nxënës të cilët vĳnë nga familje me nivele të ndryshme social -ekonomike . Dhuna
kundër fëmĳëve shfaqet në cdo vend të Europës ,pavarësisht origjinës apo shtresës sociale
të njerëzve .Veprim / keqtrajtim i qëllimshem i cili dëmton / mund ti shkaktojë dëm sigurisë
,mirëqënies apo zhvillimit te fëmĳës .
Cdo lloj forme e keqtrajtimit ose neglizhences qe shkaktohet si pasojë e dëmtimit /
lëndimit / plagosjes së fëmĳës .
Dështimi i prinderve apo kujdestareve te femĳeve i cili sjell vdekjen ,dëm të madh fizik ose
emocional apo shfrytëzim seksual të fëmĳëve .
Fjalët kyçe: fëmĳë, abuzim, dhunë, dëm, të drejta, shkolla, prindër.

Keqtrajtimi i fëmĳeve ndahet në disa kategori
1.Abuzimi emocional / psikologjik : Ky mund të marrë format e abuzimit verbal,
abuzimit mendor dhe keqtrajtimit psikologjik. Ai përfshin veprime ose mosveprime
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nga prindërit ose kujdestarët që shkaktojnë ose mund të shkaktojnë çrregullime
serioze sjelljeje,emocionale apo mendore .Mospërmbushja e detyrimit për të ofruar
nje mjedis të përshtatshëm mbrojtës ,duke përfshirë disponushmërinë e një imazhi
kryesor atashues ,që fëmĳa të arrĳë potencialin e plotë në kushtet sociale ku jeton .
--- Neglizhimi : Mossigurimi i nevojave bazë te fëmĳës .Mungesa kronike dhe
serioze nga ana e prindit ose kujdestarit që rezulton në shkaktimin e dëmit fizik ose
emocional te fëmĳët .
Përfshin :
--- Neglizhimi fizik mund të përfshĳëmossigurimin e ushqimit dhe tëveshmbathjes
së mjaftueshme ,kujdesin e përshtatshem mjekësor, mbikëqyerjen ose mbrojtjen e
duhur nga elementët. Ai mund të perfshĳë braktisjen .
--- Neglizhimi për arsimin përfshin mossigurimin e shkollimit të përshtatshëm ose
nevojat e veçanta arsimore dhe lejimin e mungesave të tepruara pa arsye .
---Neglizhimi psikologjik përfshin mungesën e dashurisë dhe të përkrahjes emocionale
dhe mosmbrojtjen e fëmĳes nga abuzimi ,duke përfshirë lejimin e fëmĳes për të
marrë pjesë në përdorimin e drogës dhe të alkolit .
Indikatorët fizikë dhe sjellorë:
• Çrregullime në të folur .
• Sjellje hiperaktive .
• Shprehje e zbrazët e fytyrës
• Çrregullime në zakonet e përditshme
• Kafshimi
• Urinim i pavullnetshëm
• Ndihet se e meriton keqtrajtimin
• Nuk ka besim
• Ndien se të tjerët nuk e duan
Refuzimi : Fëmĳa shmanget ose largohet nga prindërit ,ai ndihet i pavlerë i
papranueshëm .
Nënvlerësimi :Fëmĳa kritikohet ,i deprovohet dinjiteti i tĳ ,poshtërohet ,bëhet të
ndihet inferior.
Terrorizimi :Fëmĳa sulmohet verbalisht ,terrorizohet ose kërcenohet me dëm fizik
ose psikologjik.
Izolimi : Fëmĳës i privohen kontaktet sociale jashtë familjes nuk i lejohet që të
ketë shokë , mbahet në nje hapësirë të kufizuar për periudha të gjata kohore , pa
ndërveprim social.
2. Abuzimi fizik : Çdo veprim i cili rezulton në traumë jo-aksidentale , dëmtim ose
plagosje të fëmĳës.
Dhunim trupor i paarsyetuar ose një dënim i pajustifikuar .Dëmtimet nga abuzimi
fizik vĳnë si pasojë e goditjes me grushta ,shkelma ,rrahjes ,djegies dhe çdo veprimi
tjetër që shkakton dëmtim te fëmĳa . Evidentim i lehtë për tu identifikuar.
Indikatorët sjellorë
• I kujdesshëm në kontaktin me të rriturit
• I frikësuar nga prindërit
• Ka frikë të shkojë në shtëpi
• I aftë vetëm për marrëdhënie sipërfaqësore
• Pagjumësi
• Vetëvlerësim i ulët
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3.Abuzimi seksual :
Sjellje e papërshtatshme seksuale me fëmĳën përfshin përkedheljen e organeve
gjenitale të fëmĳës ,marrëdhënie seksuale,incest,përdhunim,sodomi dhe shfrytëzim
seksual .Abuzimi seksual do të konsiderohet çdo lloj përdorimi i fëmĳës ,për qëllime
apo kënaqësi seksuale .Abuzimi seksual ndikon negativisht në zhvillimin normal
dhe shëndetësor të fëmĳës ,si në drejtimin emocional ashtu edhe atë fizik .Pasojat
e një dhune të tillë për fëmĳët janë shkatërruese . Ajo pengon mirëqenien e tyre
dhe aftësine e tyre për të mësuar dhe për t'u shoqëruar normalisht .Ajo lë gjurmë
fizike dhe emocionale që mund të provokojnë trauma afatgjata .
Për më tepër ,kërkimet tregojnë se dhuna bëhet shkak për dhune : një fëmĳë i
abuzuar ka shumë gjasa të bëhet një prind abuzues .
Dhuna kundër fëmĳëve duhet të adresohet në të gjitha mjediset .Arsimimi ,trajnimi
dhe ndërtimi i kapaciteteve nevojitet për të rrritur ndërgjegjësimin dhe për të
promovuar një kulture pa dhunë .
Është e nevojshme të përshtaten politika të qarta dhe mekanizma për një raportim
sa më efikas .
Indikatorët sjellore
• Marrëdhenie të varfëra me bashkëmoshatarët .
• Ndryshim dramatik në performacën në shkollë .
• Çrregullime të rënda në gjumë .
• Mungesë e aftësisë për të besuar të tjerët .
• Dështim shkollor , mungesa të pajustifikuara .
• Sjellje antisociale
• Frikë e pazakontë
4.Abuzimi shifra dhe fakte (studim ne disa shkolla)
Abuzimi fizik në shkollë dhe në shtëpi
Shkulje veshi

60,10 deri 38,5 %

Pickime

55,70 deri 36,9 %

Goditje në trup

52,60 deri 34,3%

Goditje në kokë

49,20

Shkulje flokësh

41

Shtyrje me forcë

34,60 deri 39,1%

deri 35,6 %
deri

29,7%

Goditje në trup me një objekt

27

Shqelma

26,80 deri 25,8 %

deri 38,2 %

Goditje në trup me grushta

20,50 deri 19,6 %

Kafshime

19,10 deri 12,8 %

Kapje për fyti

12,20 deri 9,6 %

Format më të përhapura të abuzimit psikologjik në shtëpi
Të bërtiturat

95,3 %

Kërcënime verbale

39%

Sharje nofka fyese

35,8 %

Kërcenim për përdorim objektesh

18%
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Kërcënim për përzënie nga shtëpia

14 %

Kërcënim për braktisje

6%

Format më të përhapura të abuzimit psikologjik në shkollë
Të bërtiturat
Kërcënim me thirrjen e prindërit në shkollë
Kërcënime verbale
Fyerje dhe nofka fyese
Kërcënim me nxjerrje nga klasa
Kërcënim për rrahje
Kërcënim me nota
Kërcënim me përjashtim nga shkolla

74,9%
33%
31%
24 %
23%
17%
11 %
10%

5. Dhuna në familje
Në shumë vende europiane ,shoqëria toleron ,madje miraton disa forma ripërtëritëse
të dhunës ndaj fëmĳëve ,veçanërisht ndëshkimin trupor të shkaktuar nga familja si
disiplinë .
Dhuna mund të jetë e fshehur dhe e vështirë për tu zbuluar kur kryhet nga persona
që janë pjesë e jetës së përditëshme të fëmĳëve dhe sidomos në vendet ku duhet të
jenë vende të sigurta për fëmĳët të tilla si familja .
Shumë fëmĳë kanë frikë të flasin kundër anëtarëve të familjes veçanërisht në raste e
abuzimit seksual .
Mund të themi se është më e veshtirë për tu zbuluar dhuna në familje , pasi cdo
problematike e këtĳ lloji mbyllet brenda mureve të banesës.
6. Dhuna në shkolla
Një raport i frikshem vjen nga shkollat një në dhjetë fëmĳë shkolle përballet me
dhunën në këto institucione dhe këto shifra janë në rritje.
Skenat e dhunës ne mjedisin shkollor mund të marrin formën e dhunës së sulmeve
të motivuara nga raca veçanërisht minoritetet etnike .
Për fëmĳët të cilët janë viktima të kësaj dhune shkolla bëhet vendi i terrorit jo një
vend për të mësuar .
Çdo shkollë ka nevojë për politika parandaluese për të shmangur dhe eliminuar
dhunën .
Përfshirja e fëmĳëve në rritjen e ndergjegjësimit dhe përkrahjen e bashkëmoshatarëve
janë asete efikase për të luftuar dhunën në shkolla .
7.Media dhe ekspozimi në internet i fëmĳëve .
Interneti dhe forma të tjera të medias mund ti ekspozojnë ndaj një game të gjerë
rreziqesh .Interneti e bën fëmĳën të hapur ndaj ngacmimeve dhe aktiviteteve
pedofilie ,madje dhe në sigurinë e shtëpisë ,familjes .Ekspozimi i materialeve të
papërshtatëshme të tilla si foto dhune ,propagandë raciste dhe pornografi përbejnë
një formë dhune . Duhen politika në media ,madje një diskutim më i gjerë për të
mbrojtur fëmĳët nga një shfrytëzim i tillë .
8.Grupet më të cënueshme të fëmĳëve ,preh e dhunës dhe e abuzimit .
Pavarsisht se dhuna ndaj fëmĳëve nuk është e kufizuar në ndonjë grup apo klasë
ekonomike ,disa femĳë veçanërisht të cënueshëm ndaj abuzimit .
Fëmĳët e rrugës përballen me një rrezik më të madh të shfrytëzimit seksual veçanërisht
vajzat .
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Fëmĳët me paaftësi janë shpesh shënjestra e abuzimit . Një fakt tjetër është se vajzat
me paaftësi kanë me pak gjasa se djemtë me paaftësi për tu arsimuar .
Fëmĳët emigrantë mund ti nënshtrohen dhunës si në komunitet ( akte të ksenofobisë
),
apo dhe shtëpi .
9.Çfarë mund të bëni për të parandaluar dhunën ndaj fëmĳëve ?
• Monitoroni situatën e fëmĳëve dhe rapotoni çdo dhunë.
• Monitoroni politikat dhe programet e qeverisë për të mbrojtur fëmĳët nga dhuna
dhe duhet bërë presion autoriteteve për legjislacion mbrojtës të zbatueshëm .
• Përkrahni familjet përmes programeve prindërore .
• Thyeni heshtjen ! Flisni për dhunën që përjetoni apo bëheni dëshmimtar .
• Sfidoni pranimin social të dhunës .
• Rritni ndërgjegjësimin rreth dhunës ndaj fëmĳëve .
• Njihni shenjat e dhunës .
• Mobilizoni shkollën dhe komunitetin për të ndaluar dhe për të eliminuar skenat
e dhunshme në mjedisin shkollor dhe forma të tjera dhune ndaj fëmĳëve .
• Mësoni fëmĳët si të mbrohen nga abuzimi dhe dëmtimi .
• Mësoni fëmĳët për mënyrat pa dhunë të nenaxhimit te konfliktit .
• Mos përdorni vetë dhunën .
Burime të dobishme :
Veprim kundër trafikimit të qënieve njerëzore : Parandalimi ,mbrojtja dhe
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Të ndërtosh një Europë me dhe për fëmĳët : Faktet rreth fëmĳëve dhe dhunës
,paketa e fakteve Këshilli i Europës www.coe.int/t/E/Com/Press/Socuce/Factpack_
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Kennedy Margaret,"Të drejtat e fëmĳëve të cilët janë të paaftë " në Manualin e të
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Komunikimi në klasë
Fatmira Merkaj
Matematikë
Badeona Stefa
Histori-Gjeografi
Elvana Sako
Histori-Gjeografi
Emanuela Deda
Gjuhë shqipe dhe letërsi
Abstrakt
“Shkolla e sotme është shkolla e të menduarit dhe e të komunikuarit”, thotë G. Mialaret1.
Prandaj është i rëndësishëm komunikimi mësues-nxënës.
Ne çdo ditë jemi të përfshirë në vorbullën e madhe të komunikimit, dhe sipas disa të
dhënave rezulton se 75 % të ditës e shpenzojmë duke komunikuar. Po të marrim në
analizë këto të dhëna vihet re menjëherë se bëhet fjalë për komunikimin human nga
ana sasiore. Megjithatë ne përpiqemi të komunikojmë cilësisht. Dhe ky komunikim
duhet të jetë i tillë në sistemin arsimor, pasi aty nxënësit marrin njohuritë e para mbi
dĳen dhe shkencën, dhe i gjithë ky proces realizohet përmes komunikimit.
Megjithëse ne mund të mos jemi shumë të ndërgjegjshëm për mënyrën tonë të
komunikimit, kjo çështje ka tërhequr vëmendjen e shumë studiuesve për të zbuluar
më shumë rreth saj, të hartojnë teori dhe modele të ndryshme, të kryejnë studime
apo të japin rekomandime të vazhdueshme.
Mënyrat e komunikimit me të tjerët nxjerrin nga thellësia e ndërgjegjes, mendime dhe
ndjenja të fshehura, duke tradhëtuar, kështu, përpjekjet e vullnetshme për të maskuar anë të
veçanta të personalitetit tonë2.
Erving Goﬀman
Hyrje
Ne, qëniet njerëzore jemi mjaft të ndryshëm nga bota tjetër e gjallë dhe jo e
gjallë sepse kemi shumë aftësi të tjera. Ne jemi në gjendje të arsyetojmë dhe të kemi
logjikë, por edhe të komunikojmë dhe të shprehemi. Komunikimi është një ndër
elementët bazë të ekzistencës sonë, pa të nuk do të ishim këtu ku jemi, dhe nuk do të
bënim dallim me asgjë tjetër.
Jetojmë në një botë shumë ndërvepruese dhe shumë bashkëpunuese dhe për të dy
këto elemente nevojitet komunikimi. Ne komunikojmë me njëri-tjetrin, flasim
nga ana verbale me të tjerët, por pavarësisht ketĳ komunikimi verbal , në mënyre
instiktive komunikojmë me të tjerët edhe përmes gjuhës së trupit . Duhet të
1

Gaston Mialaret: Pedagogji e Përgjithshme, 1995.
Erving Goﬀman, The Presentation of Self in Every Life ( Paraqitja e vetes në jetën e përditshme,një
ndër veprat kryesore).
2
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ndihemi me fat dhe krenarë që arrĳmë të shprehemi dhe të komunikojmë me të
tjerët, idetë, mendimet, eksperiencat dhe përvojat tona.
Komunikimi në tërësinë e tĳ, me të gjithë fushat që ajo përfshin, ka zgjuar interes
tek shumë psikologë. Ai ka lidhje me shkencën e psikologjisë, në gjithçka që
përfshin kjo shkencë. Sepse në vetvete edhe procesi i këshillimit ka të bëjë me artin
e të komunikuarit. Komunikimi lidhet gjithashtu edhe me fushën e psikologjisë së
edukimit. Në këtë aspekt do të ndalojmë gjerësishtë. Pasi komunikimi si disiplinë
mësimore e veçantë, përfaqëson një sistem dĳesh të përzgjedhura dhe të përpunuara
didaktikisht d.m.th. për qëllime mësimore, për të qenë i përgatitur dhe i formuar,
kur futesh në shkencën e komunikimit, në teorinë dhe në labirintet e saj, ku takohen
subjekte, njerëz, në mjedise dhe rrethana nga më të ndryshmet, ku shkëmbehen
shumë mesazhe, të koduar me gjithëçfarë mënyrash dhe që shpesh nuk është punë
e lehtë ti dekodifikosh3.
Në proçesin e edukimit dhe të të nxënit luan një rol të rëndësishëm edhe komunikimi
mësues – nxënës. Objekt i këtĳ studimi është vlerësimi i komunikimit në marrdhënien
mësues-nxënës. Ai është fokusuar më shumë në faktorët që ndikojnë dhe që frenojnë
proçesin e komunikimit.
Mendoj se ky studim është i rëndësishëm pasi trajton një çështje që luan rol kryesor
në sistemin arsimor dhe të edukimit si proces.
Komunikimi
Komunikimi është çdo proces, në të cilin njerëzit ndajnë një informacion, ide apo
ndjenja. Sipas Resenberg ( 1979), individët e fitojnë sensin e identitetit vetjak, kur
komunikojnë me të tjerët, kur krahasohen me ta, kur shkëmbejnë përvojat midis
tyre,kur marrin dhe japin. Por, komunikimi në një përkufizim më të qartë, është
proçesi i transmetimit të informacionit një individi apo një grupi njerëzish dhe
marrja e interpretimi i tĳ prej tyre. Komunikimi mund të jetë i vullnetshëm ose jo.
Komunikimi midis njerëzve është kompleks dhe i ndryshëm, i cili mund të
klasifikohet në tre tipa të përgjithshëm :
a - komunikimi gojor ( përdorimi i gjuhës apo kodeve që përfaqësojnë gjuhën);
b - komunikimi jogojor personal ( si përdorimi i veshjes, pozimeve, gjesteve apo
vështrimit për të komunikuar)
c - komunikimi ritual ( përdorimi i ngjarjeve të strukturuara në nivel të lartë për të
komunikuar). Komunikimi është mjaft i rëndësishëm në artin e mësimdhënies.4
Në veprën e tĳ, “ Arti i mësimdhënies”, Flinders ( 1989), arriti në përfundimin se një
mësimdhënës profesionist përdor aftësi të tilla si gjuhën e gjesteve për të komunikuar
mesazhe, zbulimin e së bukurës, dramatizimin dhe vënien e nxënësve në role,
nxitjen e vazhdueshme të motiveve të nxënësve për të mësuar, etj. Ai sugjeronte
aspekte të ndryshme të mësimdhënies profesionale, dhe një nga këto aspekte ishte
edhe komunikimi. Sipas tĳ, komunikimi shkon përtej të folurit apo të shkruarit,
përfshin gjuhën e gjesteve, të kontaktit me sy, intonacionin e zërit, etj. Efekti i këtyre
reagimeve joverbale kushtëzohet nga mbartja e mesazhit që tregon përkujdesje për
nxënësit.

3
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Tipat e komunikimit mësues-nxënës
Komunikimi në këtë marrdhënie ndahet në disa tipa:
• Komunikimi në grup – i cili është edhe një nga tipat kryesore të komunikimit si
proçes.
Komunikimi në grup është kompleks dhe i ndërlikuar. Mesazhet janë të strukturuar
dhe ka shumë probabilitet për mosmarrëveshje dhe konfuzion. Mundësia për të
marrë feedback është e madhe.
• Komunikimi etik – ky lloj komunikimi në marrdhënien mësues-nxënës është shumë
i rëndësishëm. Pasi karakterizohet nga një ndershmëri, është i drejtë dhe merr
parasysh të drejtat e bashkëkomunikuesve.
Pse e cilësojmë se ky komunikim është i ndershëm dhe i drejtë?
Komunikimi është i ndershëm kur komunikuesi thotë të vërtetën dhe është i drejtë
kur merren parasysh ndjenjat e dëgjuesit. Por megjithatë ne e kemi të vështirë të
kuptojmë ndjenjat e tjetrit, prandaj krĳohen edhe situata të pakëndshme mes
nxënësve dhe mësuesve, sepse këto të fundit nuk i kuptojnë ndjenjat e nxënësve5.
Arsyet pse komunikohet në marrdhënien mësues-nxënës?
Në fakt kjo është një pyetje që bëhet për të gjithë llojet e komunikimit dhe jo vetëm
për këtë lloj marrëdhënie. Kjo pyetje ka tërhequr vëmendjen e shumë studiuesve të
cilët kanë arritur në disa përfundime të përgjithësuara. Komunikohet për:
1Të marrë informacion
2Për të testuar idetë
3Për të bindur dikë
4Për të treguar opinionin në një debat
5Për të mësuar gjëra që nuk dihen më parë
Institucioni arsimor dhe shkolla
Studimet e deritanishme mbi rolin shumëdimensional të institucionit shkollor, kanë
nxjerrë në pah faktin se ky institucion ka në përbërjen e tĳ disa grupe njerëzish të
cilët punojnë së bashku, nëpërmjet ushtrimit të një hirearkie statusesh sociale në
shkollë. Por kjo hirearki krĳon edhe ndarjen e grupeve që punojnë së bashku në
shkollë. Kush janë këto grupe?
Grupi me status më të lartë, janë drejtuesit e shkollave. Pas këtĳ grupi vjen statusi
social i mësuesve dhe në fund ai i nxënësve. Megjithatë përvoja ka treguar, se kjo
lloj hirearkie krĳon situata problematike, diskriminuese veçanërisht mes mësuesve
dhe nxënësve. Nga ndërveprimi i këtyre grupeve me statuse të ndryshme, mund të
lëvizet nga një komunikim rixhid e problematik drejt një komunikimi liberal dhe
kaotik. Vetë proçesi i mësimdhënies kërkon një komunikim aktiv dhe vendosjen e
marrdhënieve të ndërsjellta midis grupeve që kanë statuse të ndryshëm në shkollë.
Po të ndalojmë më tej në marrëdhënien mësues-nxënës dhe llojin e komunikimit,
shihet se ka një arsyetim të qartë. Mësuesit duke pasur një status social më të lartë
se ai i nxënësve, mund të kërkojnë artificialisht një respekt maksimal nga nxënësit.
Prandaj sot në institucionet shkollore, nëse vëzhgojmë me kujdes, vërejmë se moria
e madhe e mësuesve, vetëm disa prej tyre gëzojnë realisht respektin e nxënësve. Pjesa
tjetër e mësuesve nuk gëzojnë shkallë të njëjtë respekti, por një respekt të imponuar
5
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nga statusi i tyre dhe nga qëndrimi autoritativ dhe distant i tyre me nxënësit6.
Faktorët që ndikojnë në komunikimin mësues-nxënës
Kjo duhet parë si një çështje shumë e rëndësishme. Sepse në thelb janë shumë faktorë
që ndikojnë në komunikim, por këto faktorë varen drejtëpërsëdrejti apo tërthorazi
nga dy palët e përfshira në këtë komunikim. Do të ishte e drejtë nëse do të flisnim
pak për pjesmarrësit në këtë komunikim. Nxënësit janë palët e përfshira. Ata kanë
hyrë tashmë në moshën e adoleshencës. Dhe sipas studimeve psikopedagogjike,
është pranuar se adoleshenca është një fazë moshore që e ka disi të theksuar shpirtin
kundërkonformist. Erik Erikson ka shkruar se : adoleshentët janë vazhdimisht në
kërkim të identitetit të tyre, në shoqëri. Në shkrimet e tĳ për krizën në arsim gjatë
shekullit XX, Hannah Arendt, ndër të tjera, ka shkruar se është tipar i botës njerëzore
që çdo brez i ri të rritet në kuadrin e një bote të vjetër, të konfliktohet me të dhe të
përpiqet ta ndryshojë atë, se fjalët e Hamletit “ O botë e çmendur, o dreq, që unë
paskam lindur të të ndreq”, tingëllojnë, pak a shumë të vërteta për çdo brez të ri7. Por
jo vetëm nxënësit kanë probleme të kësaj natyre në komunikimin me mësuesit e tyre,
edhe këta të fundit paraqesin probleme. Është e vështirë të pranohet nga mësuesit,
por një ndër faktorët që ndikon në prishjen e komunikimit me nxënësit e tyre, është
paaftësia e tĳ profesionale, moskuptimi i ndjenjave dhe problemeve të nxënësit,
paragjykimi i tyre – si; në arritjet akademike, në statusin e tyre, etj. Por paaftësia
profesionale e mësuesit është faktori më i rëndësishëm që e pengon komunikimin.
Stresi dhe fenomeni “burn out”, janë dy faktorë që shfaqen tek profesioni i mësuesit.
Megjithatë në këtë lloj komunikimi interferojnë edhe faktorë të jashtëm dhe të
brendshëm të të dyja palëve, siç mund të ishin:
- Personaliteti i palëve në komunikim, statusi shoqëror, karakteri, temperamenti,
ndikimet nga të tjerë,etj.
- Makromjedisi dhe mikromjedisi shoqëror, institucioni apo qendra e punës,
paragjykimet, etj
- Mjedisi fizik ku zhvillohet komunikimi, komoditeti, rregulli, ajrosja, etj.
Të gjithë këto janë faktorë që ndikojnë në komunikimin mësues-nxënës.
Të tjerë faktorë do të përmenden edhe në kapitujt në vĳim, si në interpretimin
e rezultateve ashtu edhe në kapitullin e diskutimit.
Stilet e Komunikimit
Komunikimi human është edhe më kompleks sesa na duket, nëse mbahet parsysh se
ai shfaqet me stile të ndryshme, siç mund të jenë:
a) Stili i lirë dhe i natyrshëm
b) Stili zyrtar
c) Stili autoritarist
d) Stili diktatorial
e) Stili konformist
f) Stili demokrat
g) Stili artistik, etj.
Ka edhe shumë stile të tjera që shfaqen në komunikim. Këto stile janë një mënyrë
e të komunikuarit, që kushtëzohet nga natyra psikologjike apo tipi i subjektit që
6
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komunikon, nga pozita e tĳ shoqërore, zyrtare apo shtetërore, nga kushtet, rrethanat,
apo një kontekst i caktuar, siç është shkolla. Stili i të komunikuarit buron nga strategjia
e komunikimit, por nuk duhen marrë si të ngjashme8.
Kontributet teorike në proçesin e komunikimit mësues-nxënës
Kontributet teorike janë një pjesë e rëndësishme e kapitullit, sepse me anë të tyre ne
paraqesim një sfond teorik, për të kaluar më pas në studime.
L.B.Rosenfeld, ka pohuar se, vështirë se mund të ketë një veprimtari profesionale,
ku pesha e komunikimit human të jetë aq e madhe sa në atë të edukimit dhe të
mësimdhënies.
Kur është fjala për komunikimin e mësuesit me nxënësit, studiues të ndryshëm
venë në dukje se cilësia dhe hapësira e këtĳ komunikimi, dendësia dhe intensiteti
i tĳ, strategjia apo stili komunikativ i përdorur, ndikojnë jo vetëm në natyrën e
marrëdhënieve midis palëve në mësim, në mbarëvajtjen e veprimtarisë mësimore
dhe në klimën e përgjithshme të klasës. Ndikimet e komunikimit të mësuesit janë
më të shumtë dhe me një shtrirje më të gjerë e më të thellë se kaq. Kjo vihet re në
kushtet e një të mësuari tipik tradicional, ku komunikimet mësues-nxënës mbyllen
brenda skemave të ngurta, ku mbisundon stili zyrtar dhe autoritar i mësuesit, ku
mësuesi flet dhe iu imponohet nxënësve me mendimin e tĳ, kurse nxënësit vetëm
dëgjojnë dhe janë pasiv, nga kjo është konstatuar se të menduarit e nxënësve futet
në disa struktura uniforme. Dhe në këtë pikë, kultivohet një lloj steriotipizimi në të
menduar, që e ngushton shumë hapësirën e një të menduari të lirë, kritik e krĳues, që
e bën nxënësin të riprodhojë mendimet e të tjerëve dhe mendimin e vet ta ngrejë mbi
bazën e disa skemave apo shablloneve9. Kuptohet se kjo lloj teorie nuk mund të sjell
asgjë pozitive, sepse nxënësi pak a shumë vepron sipas disa skemave të përcaktuara
më parë nga komunikimi me mësuesit e tyre10.Në botimet periodike të revistës
pedagogjike, “Mprehtësi”, por edhe në botime të tjera në kuadrin e Projektit për
Zhvillimin e Arsimit në Shqipëri (AEDP), eksperiencat e reja në fushën e edukimit
dhe informacionit për arritjet e shkollës së sotme, japin të dhëna të mjaftueshme
që tregojnë se komunikimi i mësuesit në kushtet e një të mësuari të ri, ndryshon
dukshëm në krahasim me komunikimin e mësuesit në kushtet e mbizotërimit të
tradicionalizmit në mësim. Në kushtet e një të mësuari të ri, komunikimi i mësuesit
me të gjithë mekanizmat e tĳ psikopedagogjik, synon të arrĳ objektivat për afirmimin
e nxënësve edhe si një subjekt aktiv, kritik e krĳues në veprimtarinë mësimore11.
Studime të psikologjisë ekperimentale, vrojtimi i gjatë, provojnë se komunikimi i
mësuesit në kushtet e një të mësuari të ri është një nxitje për edukim mendor të
nxënësve. Këta të fundit në kushtet e një komunikimi të tillë, ndihen shumë më të
lehtësuar nga pesha e emocioneve negative në mësim, nga përjetimi i frikës apo
ndrojtjes para mësimit, nga disa situata emocionale të mbushura me mosbesim,
pasiguri dhe dyshim.
Kontributet e studimeve të mëparshme
Siç u theksua edhe më lartë, studiues të ndryshëm kanë dhënë kontributet e tyre në
komunikimin mësues-nxënës, në sistemin arsimor. Zhvillimet e shekullit të 20-të,
8
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evidentuan transformimin e institucionit shkollor jo vetëm si një vend ku edukohet,
por edhe si një vend ku modifikohen sjelljet negative apo situatat e tĳ stresante në
familje e shoqëri12.
Studiuesit Wragg & Wood13, (1984), krahasuan mësuesit me përvojë, me
mësuesit fillestarë apo të rinj në moshë ( sapo janë diplomuar), dhe dolën në
përfundimin se mësuesit me përvojë ishin:
a. Më të sigurtë, më të shoqërueshëm dhe më të përzemërt
b. Ishin më nxitës
c. Më të lëvizshëm në klasë
d. Përdornin më shumë kontaktin me sy
e. Përdornin humorin
f. Vendosnin në mënyrë etike dhe diskrete praninë dhe autoritetin e tyre
Të gjithë këto çështje ndihmonin për një klimë më pozitive në klasë, çka do të thotë
në vetvete edhe një komunikim më efektiv. Ky studim, siç kuptohet u bë për të
krahasuar se çfarë lidhje korrelative ekziston në një komunikim efektiv mes nxënësve
dhe mësuesve me përvojë apo mësuesve të sapodiplomuar dhe të rinj.
Që të ketë një klimë pozitive dhe një komunikim efektiv me nxënësit,
duhet që sipas psikologut Riordan (1982)14, të përfshihen disa komponent:
- Komunikimi është i hapur dhe aktiv, në të përdoret më shumë dialogu sesa
monologu.
- Nxitja dhe tërheqja janë të pranishme për të gjithë grupin, ashtu si edhe midis
anëtarëve të tĳ.
- Nxënësit bashkëveprojnë dhe bashkërendojnë veprimtaritë, diskutojnë me njëritjetrin dhe me mësuesin.
- Puna në grup dhe zhvillimi i të gjithëve së bashku janë të rëndësishme për vetë ata,
pasi ajo pasohet nga ndryshime të mëtejshme.
Studime të tjera për komunikimin dhe marrëdhënien mësues-nxënës, janë të
shumta si në aspektin psikopedagogjike ashtu edhe në atë sociologjike. Do të
dëshiroja të ndaloja tek disa studime që janë bërë në Shqipëri. Ndryshimet e viteve
’90, në vendin tonë, sollën edhe ndryshimin e profilit të shumë profesioneve, ndër to
ishte edhe ai i mësuesit. Mësuesit papritur u gjetën përballë sfidave të reja, nocioneve
të reja, dhe disa prej tyre e patën të vështirë të përshtateshin. Në trysnin e kësaj
gjëje të re, shumica e mësuesve janë të stresuar, të kontraktuar në veprimtarinë e
tyre mësimore-edukative. Dhe pikërisht stresi që përjetojnë mësuesit ndërpret dhe
komunikimin me nxënësit. Sepse, janë gjithmonë të acaruar, për gjendjen e tyre
ekonomike, për statusin e tyre social, sepse dikur profesioni i mësuesit ishte ndër
profesionet më të nderuar dhe të respektuar. Por sot gjenden në udhëkryq15. Sot
është përhapur gjerësisht edhe fenomeni i mësuesve pa arsim apo pa arsim përkatës.
Sipas statistikave zyrtare gjatë vitit shkollor 1999-2000, në shkollat
9-vjecare në të gjithë vendin punonin 238 mësues pa arsim përkatës, që përbënin
rreth 4.14 % të numrit të përgjithshëm të mësuesve (INSTAT, 2000). Kjo kategori
mësuesish jo vetëm nuk janë të aftë profesionalisht por nuk kanë peshën e nevojshme
për tu ofruar nxënësve modele për ti ndjekur dhe as komunikim cilësor.
Një çështje tjetër e hasur në studime, është edhe paragjykimi i mësuesve ndaj
nxënësve. William Hazlit ka shkruar se paragjykimi është bir i paditurisë. Nga
studimet e bëra, rezulton se mësuesit paragjykojnë për disa arsye : nuk njohin botën
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e trazuar shpirtërore të çdo nxënësi, nuk u përshtaten ndryshimeve që ndodhin në
mjedisin ku jetojnë. Dhe shpesh i trajtojnë të gjithë njëlloj, por kjo sjell pakënaqësi tek
nxënësit adoleshentë, të cilët kanë individualitet vetjak.
Në një studim të bërë në universitetin e Virgjinias (Virginia Commonwealth
University), nga studiueset Adelaide W Simpson dhe Marilyn T Erickson, shikuan
sjelljet verbale dhe joverbale, paragjykuese tek mësueset e një shkolle. Mësuesit me
sjellje verbale dhe jo verbale janë kontrolluar në një klasë normale, në mjedis vlerësues
në dallim, i bazuar në seksin e fëmĳës, në racën e fëmĳës dhe racën e mësuesit.
Subjektet ishin 16 ( 8 djem me ngjyrë dhe 8 djem të bardhë). Femrat mësuese ishin
me grade fillestare në një shkollë elementare urbane. Të gjithë mësuesit në klasa
përmbanin nxënës nga të dy racat me të paktën 1 në 3 në përpjestim me një race të
ndryshme. Mbikqyrësi i trajnuar regjistronte sjelljen verbale dhe joverbale për çdo
distance të sjelljes së mësuesit drejtuar ndaj fëmĳëve në klasë.
Rezultati tregonte se mësuesit e bardhë drejtonin më shumë lavdërime dhe kritikë
drejt djemve të bardhë dhe më shumë sjellje joverbale dhe kritike drejt djemve të
zinjë. Pra, shihet shkalla e paragjykimit të mësuesve.
Nga një intervistë e bërë me një studente klasa e 9 , në një nga studimet e sociologut,
Zyhdi Dervishi, ajo shprehet: “ Mësuesit na trajtojnë të gjithëve njëlloj, ndoshta si
komandati ushtarët në rreshtim. Kjo më krĳon një gjendje bezdie. Ndjehem keq. Në mĳëra orë
mësimi gjatë katër viteve, jemi parë mĳëra herë në sy me mësuesit dhe ata më duket se nuk
dinë asgjë për të veçantën e jetës, të shpirtit të secilit prej nesh. Ndjehemi të shpërfillur.........
Indiferenca rrafshuese e tyre më vret më shumë”.
Por një diskutim është ngritur edhe për mësuesit e rinjë në moshë, të cilët duket se
shihen nga nxënësit si mësues pa eksperiencë, dhe studimet tregojnë se nuk ka një
komunikim të mirë me ta, sepse shpesh konfliktohen për keqkuptime të rastit. Pasi
mësuesit e rinj në moshë, janë në përpjekje për të vendosur autoritetin e tyre, dhe në
përpjekje për të krĳuar njëfarë eksperience.
Një studim, i bërë në vendin tonë, me anë të intervistave me mësues të ndryshën,
u vu re që rreth 70% e mësuesve, për pyetjen se çfarë synojnë të arrĳnë përmes
komunikimit me nxënësit, japin përgjigjie që atakojnë kryesisht sferën emocionale
dhe atë sjellore të komunikimeve mësues-nxënës, dhe që venë në dukje përpjekjet
e tyre për mënjanimin e emocioneve negative, të sjelljeve të padëshiruara, të
qëndrimeve të padenja, të paragjykimeve dhe të situatave konfliktuale. Pra, sfera
konjitive e komunikimeve mbetet pothuajse jashtë vëmendjes.16 Kjo do të thotë se në
stilin e komunikimit që përdorin mësuesit luan rol të rëndësishëm edhe ana konjitive
e nxënësve.
Sepse një stil autoritar, i përdorur nga mësuesit, “ngushton” të menduarin e nxënësve.
Këto janë disa nga studimet që e kanë trajtuar çështjen e komunikimit mësues-nxënës
dhe pasojat që ky komunikim sjell.
Përfundime dhe Rekomandime
- Diskutimi në klasë fillon në çastin kur nxënësit drejtojnë pyetje dhe kur një nxënës
përgjigjet për atë që ka thënë një nxënës tjetër. Ai është një përzjerje e shpjegimeve
mësues-nxënës, e shkëmbimit të pikëpamjeve dhe pyetjeve.
Kur mësuesi përfshihet në këtë lloj komunikimi ai duhet të kontribuojë për forcimin
e rrjedhshmërisë së mendimit dhe zhvillimin e asaj që është thënë. Mësuesi duhet të
kujtojë se një nga arsyet e diskutimit në klasë është tu jepet mundësia nxënësve për
16

Shih: Çomo. B: Psikologji Komunikimi, Refleksione dhe Ligjërata, 2001, f. 87-88.
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të zhvilluar dhe për të shprehur idetë e tyre. Kjo kërkon nxitje dhe tolerancë. Në këtë
klimë, lejohet të shprehen edhe nocione jo të sakta, madje edhe të gabuara ( të jemi të
sigurtë se gabimet vihen më shumë në dukje gjatë diskutimit, sesa duke e ndërprerë
në mënyrë të menjëhershme atë).
Ky është një nga rekomandimet që duhet t’iu bëhet mësuesve për të përdorur këtë
lloj komunikimi më shpesh dhe në mënyrë sa më efektive.
- Trajnimi i mësuesve nga ekipe të ndryshme profesionistësh si të jashtëm ashtu edhe
të brendshëm. Që të marrin informacion mbi metodat më bashkëkohore, dhe më të
fundit.
- Shkëmbimi i eksperiencave të mësuesve nga shkolla të ndryshme. Pra, të bëhen
takime me mësues shkollash të tjera, dhe të shkëmbejnë eksperiencat.
- Diskutim i shpeshtë me nxënësit ( veçanërisht me mësuesit kujdestarë), për mënyrën
e komunikimit me mësuesit e tyre. Të merret informacioni i nevojshëm nga nxënësit
për komunikimin që përdoret nga mësuesit, nëpërmjet diskutimeve të lira, testeve,
pyetësoreve dhe të bëhen rekomandime me stafin pedagogjik.
- Të bëhen kërkime individuale nga vetë mësuesit, për mënyra të tjera komunikimi
më efektive dhe më gjithpërfshirëse me nxënësit e tyre.
- Të kërkohet ndihma e psikologut shkollor, në raste të veçanta kur komunikimi nuk
po shkon mirë, etj.
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Zgjidhja e problemave të optimizimit nëpërmjet konceptit të derivatit dhe
vështirësitë që hasin nxënësit
Ambra Sulejmani
Abstrakt
Problemat e optimizimit përbëjnë një nga temat më të rëndësishme të zbatimit të konceptit
të derivatit në lëndën e matematikës. Ato janë situata të botës reale, në të cilat kërkohet
të gjendet vlera më e madhe apo më e vogël e një madhësie të caktuar, në varësi të disa
kufizimeve të dhëna. Shpesh nxënësit kanë vështirësi në kthimin e një problemi të botës reale
në një problemë të analizës matematike, në zgjidhjen analitike të saj dhe në interpretimin e
rezultateve në kuptimin e botës reale. Kjo është arsyeja pse ky punim ka në fokus trajtimin
e zgjidhjes së problemave të optimizimit nëpërmjet konceptit të derivatit, në mënyrë që të
zbuloj vështirësitë që hasin nxënësit gjatë këtĳ procesi. Në çështjet e trajtuara të studimit janë
evidentuar njohuritë e nevojshme të njehsimit diferencial për zgjidhjen e këtyre problemave,
metoda e strategjia e zgjidhjes dhe vështirësitë e hasura nga nxënësit. Qëllimi i këtĳ studimi
është të kuptoj se cilat janë metodat e duhura të mësimdhënies për t’i mundësuar nxënësve
shmangien e vështirësive lidhur me zgjidhjen e problemave të optimizimit me anën e konceptit
të derivatit. Zbulimi dhe zbatimi i këtyre metodave mund të ndihmojë nxënësit të kuptojnë
më mirë konceptin e derivatit, duke patur ndikim të drejtpërdrejtë në rritjen e suksesit të tyre
në zgjidhjen e problemave të optimizimit.
Fjalët kyç: problemë optimizimi, derivati, metoda e zgjidhjes, hapa, strategji, vështirësi.

Hyrje
Zhvillimi i njehsimit diferencial është një nga arritjet më të rëndësishme në
matematikë. Në matematikën elementare ka dy aplikime kryesore të njehsimit
diferencial: për të ndihmuar në skicimin e vĳave të lakuara dhe për zgjidhjen e
problemave të optimizimit. Optimizimi është një pjesë e brendshme e jetës dhe
veprimtarisë njerëzore. Të gjesh zgjidhjen më të “mirë” zakonisht përfshin ndërtimin
e një modeli matematik për të përshkruar një problemë. Gjithashtu, optimizimi
përbën një nga aspektet më sfiduese të njehsimit në lëndën e matematikës. Në
këtë punim, do të trajtoj pikërisht përdorimin e njehsimit diferencial në zgjidhjen e
problemave të optimizimit. Shumë nxënës hasin vështirësi në zgjidhjen e problemave
të optimizimit, sepse ato kërkojnë të menduar pak më kritik se një problem normal.
Së pari, çfarë është optimizimi? Optimizimi është kërkesa për gjetjen e vlerës më
të madhe apo më të vogël të një funksioni të caktuar, i cili mund të jetë i dhënë
ose mund të krĳohet në varësi të kufizimeve të dhëna në problemë. Kufizimi është
një kusht, që zakonisht mund të përshkruhet nga një ekuacion dhe që duhet të jetë
absolutisht i vërtetë. Identifikimi i kufizimeve të dhëna në problemë dhe krĳimi i
funksionit përkatës për problemën e dhënë përbëjnë fazat më të vështira për nxënësit
në lëndën e matematikës. Ekziston edhe problemi i identifikimit të madhësisë që do
të optimizohet dhe madhësisë që shërben si kufizim.
Problemat e optimizimit ndahen në dy lloje: të aplikuara dhe jo të aplikuara.
Problemat e optimizimit të aplikuara mund të jenë: gjeometrike, algjebrike, fizike
dhe ekonomike. Ky punim diskuton njohuritë e nevojshme të njehsimit difrencial
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për zgjidhjen e problemave të optimizimit, metodën dhe strategjinë për të arritur
në zgjidhjen efikase, karakteristikat e nxënësve të suksesshëm si dhe vështirësitë
e hasura nga nxënësit në këto problema. Është mjaft e rëndësishme të zbulohen
vështirësitë e nxënësve në zgjidhjen e këtyre problemave në mënyrë që të arrihet në
dhënien e udhëzimeve të caktuara për mësuesit dhe nxënësit për njohjen e teknikave
të zgjidhjes efikase dhe plotësimin e mangësive të njohurive paraprake.
Qëllimi dhe hipoteza e hulumtimit
Fokusi kryesor i këtĳ studimi është të fitojë njohuri në lidhje me vështirësitë, që hasin
nxënësit gjatë zgjidhjes së problemave të optimizimit duke përdorur konceptin e
derivatit. Me këtë qëllim në mendje, ky studim është realizuar me anën e të testuarit
të nxënësve në lidhje me dy llojet e problemave të optimizimit: të aplikuara dhe jo
të aplikuara.
Hipoteza e studimit është: Nxënësit hasin më shumë vështirësi gjatë zgjidhjes së
problemave të aplikuara të optimizimit, krahasuar me problemat jo të aplikuara,
edhe pse ata kanë njohuritë e nevojshme të njehsimit diferencial për zgjidhjen e tyre.
Metodat dhe teknikat e hulumtimit
Metodologjia e studimit është e ndërtuar në dy linja kryesore: atë të shqyrtimit
të literaturës dhe kryerjes së testimit. Në linjën e parë për qëllim të dhënies së
informacioneve ekzistuese për identifikimin e vështirësive të nxënësve gjatë zgjidhjes
së problemave të optimizimit duke përdorur konceptin e derivatit, është përdorur
metoda e hulumtimit të literaturës dhe kontributi që kanë dhënë autorë të huaj. Në
linjën e dytë është kryer një testim për identifikimin e vështirësive të nxënësve gjatë
zgjidhjes së problemave të optimizimit të dy llojeve të aplikuara e jo të aplikuara,
për të arritur në dhënien e rekomandimeve për trajtimin e vështirësive të hasura tek
nxënësit, që sigurojnë zbatimin në praktikë të masave didaktike dhe pedagogjike për
mësimdhënien efektive.
Problemat e optimizimit
Kërkimi i vlerës më të madhe dhe më të vogël të funksioneve të vazhdueshëm në një
segment quhet problemë optimizimi. Llojet e problemave të optimizimit që trajtohen
në tekstet shkollore të shkollave të mesme përfshĳnë kryesisht:
o
Problema optimizimi jo të aplikuara (jepet funksioni për madhësinë që do të
optimizohet).
o
Problema optimizimi të aplikuara (nuk jepet funksioni për madhësinë që do
të optimizohet), të cilat ndahen në disa tipe ose në një problemë mund të përfshihen
tipe të ndryshme: gjeometrike, algjebrike, fizike, ekonomike.
Skema e zgjidhjes së problemave në kërkim të vlerës më të madhe (më të vogël)
të funksionit1
Bazuar në përvojën e zgjidhjes së problemave të optimizimit, janë formuluar disa
hapa që duhet të ndiqen për zgjidhjen e problemave të tilla. Nga shqyrtimi i dy
teksteve të ndryshme mësimorë kemi këtë metodë për zgjidhjen e tyre.
1. Lexojmë problemin me vëmendje për të kuptuar çfarë është dhënë dhe çfarë
1

Basha. L, Hoxha. E, “Matematika 12”, (2011), Shtëpia botuese dhe shtypshkronja Filara, fq. 74,
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kërkohet.
2. Bëjmë një figurë që të paraqesë gjeometrikisht problemën e dhënë.
3. Përcaktojmë në mënyrë të përshtatshme një madhësi si ndryshore

.

4. Shprehim madhësinë që kërkojmë të maksimizojmë apo të minimizojmë në varësi
të ndryshores ,

. Përcaktojmë bashkësinë

të vlerave të mundshme të

variablit , në mënyrë që funksioni
i gjetur të ketë kuptim.
5. E kthejmë problemën konkrete në këtë problemë të analizës matematike:
“Kërkohet vlera më e madhe (më e vogël) e funksionit

në bashkësinë ”.

6. Gjejmë vlerën më të madhe ose më të vogël të funksionit
me ndihmën e
derivatit të tĳ.
7. Interpretojmë praktikisht përfundimin e arritur dhe kontrollojmë nëse përgjigjja
e gjetur ka kuptim për problemën e shtruar. Në qoftë se jo, i kthehemi zgjidhjes
për të gjetur gabimin.
Vlera më e vogël dhe më e madhe e një funksioni në një segment
Vlerat stacionare të funksionit së bashku me disa numra të tjerë duhet të jenë ato,
të cilat do të merren në konsideratë për të gjetur maksimumin dhe minimumin e një
funksioni të dhënë . Gjetja e vlerës më të madhe dhe më të vogël të një funksioni
paraqet një ndër aspektet më intrigues të njehsimit llogaritës dhe nuk mund të
mohohet se zgjidhja e problemave të këtĳ lloji shpesh është e lodhshme, sidomos
deri sa të jetë fituar një eksperiencë e mirë pune në këtë drejtim.
Le të jetë funksioni

i vazhdueshëm në

. Në bazë të vetive të

funksionit të vazhdueshëm në një segment, rrjedh se ai do të marrë në
vlerën
më të vogël dhe më të madhe. Supozojmë se funksioni e merr vlerën më të vogël
në një pikë

. Me synim për të lokalizuar vlerën maksimale dhe minimale

të funksionit
vĳojnë:

në

, ne duhet të marrim në shqyrtim tre kategoritë e pikave që

1)

Pikat stacionare të funksionit në segmentin

2)

Pikat

3)

Të gjitha pikat

dhe
nga

.

(të dy skajet).
, ku funksioni

nuk është i derivueshëm ose

.
Në qoftë se

është një pikë maksimumi ose pikë minimumi për funksionin

, atëherë
në qoftë se

në

duhet të bëjë pjesë në një nga klasat e përmendura më sipër; sepse
nuk bën pjesë në klasën e dytë ose të tretë, atëherë

dhe

është i derivueshëm në pikën

(nga teorema Ferma) që do të thotë se

; rrjedhimisht

bën pjesë në klasën e parë.
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bën pjesë në

Në qoftë se për funksionin ka shumë pika që bëjnë pjesë në tre klasat e mësipërme,
atëherë ne mund të gjendemi në një pozicion të pafavorshëm për të gjetur vlerën
maksimale dhe minimale të një funksioni, por kur ka vetëm pak pika të tilla, dhe
vetëm në disa prej tyre funksioni
Në këtë rast mjafton të llogarisim

nuk është i derivueshëm, atëherë puna lehtësohet.
në të gjitha pikat ku

dhe

nuk

është i derivueshëm, dhe së fundi llogarisim vlerat
e
. Më e madhja dhe më
e vogla e këtyre vlerave do të jenë përkatësisht vlera maksimale dhe ajo minimale
për funksionin në

.

Shpesh herë në praktikë ndodh që midis pikave

dhe

funksioni

të ketë vetëm

një pikë kritike . Është e qartë se në këtë rast, nëse kjo pikë është pikë maksimumi
apo minimumi, pa qenë nevoja që të bëjmë krahasimin e vlerave të funksionit në pikat
,

dhe , mund të themi se funksioni merr në pikën

përkatësisht vlerën më të

madhe apo më të vogël. Pohimi i mësipërm ka vend edhe kur

e zëvendësojmë

me
apo me interval të pafundëm.
Ekzistojnë shumë problema me rëndësi teorike dhe praktike, të cilat kthehen në
gjetjen e vlerës më të vogël dhe më të madhe të një funksioni, si dhe gjetjen e pikave
ku funksioni në shqyrtim i merr këto vlera.
Çfarë kupton dhe mendon një “Njohës Ideal” i optimizimit?
Për të kuptuar më mirë mënyrën e të menduarit dhe vështirësitë, që nxënësit
mund të kenë kur zgjidhin një problemë optimizimi, është e dobishme të njohim se
çfarë kupton një “njohës ideal” rreth kësaj teme dhe çfarë mendon kur është duke
zgjidhur këto problema. Ky informacion mund të përdoret, kur analizohet puna
dhe të menduarit e pjesëmarrësve të studimit. Procesi i përshkruar më poshtë është
specifik për llojin e veçantë të problemave të optimizimit të aplikuara gjeometrike.
Campbell ka identifikuar metodën e “Njohësit Ideal”, që bazohet tërësisht në
qasjen e demonstruar nga puna e suksesshme e nxënësve në studimin e tĳ. Për të
kuptuar këtë metodë është e rëndësishme të dihet, pse metoda bazohet në punën
e suksesshme të nxënësve. Ka të ngjarë që nxënësit të mësojnë këtë metodë përmes
mësimdhënies dhe teksteve mësimorë të tyre. Shumë tekste mësimorë ofrojnë një
proces të ngjashëm me shumë hapa për zgjidhjen e problemave të optimizimit me
teknikat e njehsimit diferencial.
Hapat e procesit të “Njohësit Ideal”
Hapat e mëposhtëm janë përbërës për të kuptuarit dhe zgjidhjen e një probleme
optimizimi të aplikuar gjeometrike. Këto hapa sigurojnë një metodë të dobishme për
të patur parasysh atë që një “njohës ideal” i kësaj teme do të bënte në përpjekje për
të zgjidhur këto problema.
Hapi 1: Identifikimi i funksionit që do të maksimizohet (minimizohet).
Njohuritë themelore të domosdoshme për të zgjidhur një problemë optimizimi
përfshĳnë kuptimin se një vlerë më e madhe ose më e vogël mund të përcaktohet
duke barazuar derivatin e parë të funksionit me zero. Nëse nxënësit e kuptojnë
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këtë informacion, atëherë më pas ata do të identifikojnë funksionin që duhet të
maksimizohet (minimizohet).
Hapi 2: Identifikimi i formulës kufizuese.
Në mënyrë që të kufizohet bashkësia e vlerave të lejueshme të këtĳ funksioni,
vendoset një kufizim në situatën e paraqitur në problemën e optimizimit. Kjo lejon
që të identifikohet një minimum ose maksimum specifik lokal.
Hapi 3: Teknikat e algjebrës përdoren për të veçuar një ndryshore në formulën
e kufizimit. Kjo vlerë zëvendësohet në funksionin që duhet të maksimizohet
(minimizohet).
Kufizimi i parashikuar ekziston në një formulë, që veçon ndryshoret nga funksioni që
do të optimizohet. Kjo i lejon nxënësit të përdorin teknikat e algjebrës në ekuacionin e
kufizimit për të veçuar ndryshoren e përbashkët për të dy ekuacionin e kufizimit dhe
funksionin që duhet të optimizohet. Nëse vlera e kësaj ndryshoreje zëvendësohet
në funksionin e identifikuar më parë, nxënësi ka gjetur tani një funksion të një
ndryshoreje të vetme për t'u optimizuar. Kjo teknikë dhe njohuritë e lidhura me këtë
teknikë janë të rëndësishme për të krĳuar një funksion që mund të derivohet me
teknikat e njehsimit diferencial.
Hapi 4: Identifikimi i derivativit të parë të funksionit që do të optimizohet.
Vlera më e madhe (më e vogël) e një funksioni në një interval të mbyllur (segment)
do të shfaqet ose në një pikë kritike ose në njërën prej pikave të skajeve të segmentit.
Hapi i parë për përcaktimin e pikave kritike është gjetja e derivatit të parë të
funksionit të optimizimit.
Hapi 5: Barazimi i derivatit të parë të funksionit me zero.
Çdo vlerë për ndryshoren e vetme të funksionit që e bën derivatin e parë të funksionit
të barabartë me zero do të jetë një pikë kritike e funksionit. Vlera më e madhe (më
e vogël) e funksionit mund të arrihet në njërën nga këto pika ose në një nga pikat e
skajeve të segmentit.
Hapi 6: Përdorimi i teknikave matematikore për të përcaktuar vlerën e ndryshores
që gjeneron vlerën më të madhe (më të vogël) të funksionit.
Nëse ka më shumë se një pikë kritike që ndodhet në bashkësinë e përcaktimit të
funksionit, nxënësi duhet të përcaktojë nëse në këto pika arrihet vlera më e madhe
(më e vogël) për funksionin. Janë të dyja teknikat algjebrike dhe ajo e bazuar në
njehsimin diferencial për të bërë këtë përcaktim. Nëse në problem, ka patur vetëm
një pikë kritike brenda bashkësisë së përcaktimit të funksionit, njohuritë e një njohësi
të mirë të matematikës mund të lejojnë një përcaktim të menjëhershëm nëse në këtë
pikë kritike arrihet vlera më e madhe (më e vogël), por është e zakonshme që nxënësit
të përdorin testin e derivatit të parë ose të dytë për të bërë këtë përcaktim.
Hapi 7: Zëvendësim i vlerës së gjetur të ndryshores që krĳon vlerën më të madhe (më
të vogël) të funksionit, për të përcaktuar vlerën e ndryshores dytësore.
Në rastin e një problemi që përfshin një cilindër, qoftë vlera e rrezes ose lartësisë së
cilindrit që jep një vëllim maksimal është përcaktuar. Kjo vlerë mund të zëvendësohet
në formulën e kufizimit për të përcaktuar vlerën e ndryshores tjetër që jep vëllimin
maksimal.
Karakteristikat e nxënësve të suksesshëm në problemat e optimizimit
Përveç njohurive lidhur me të menduarit që shoqëron vështirësitë e nxënësve, e
rëndësishme është edhe njohja e të menduarit të nxënësve të suksesshëm. Të dhënat në
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studimin e Campbell sugjerojnë dy karakteristika të nxënësve që janë të suksesshëm
në problemat e optimizimit të aplikuara: aftësitë për zgjidhjen e problemave dhe
kuptimi më i thellë i konceptit të derivatit të parë. Është vënë re një qëndrueshmëri
e madhe në procesin, që nxënësit e suksesshëm përdorin për të zgjidhur problemat
e optimizimit të aplikuara. Nxënësit e suksesshëm jo vetëm përdorin procese të
ngjashme, por në një masë të madhe, këta nxënës ndjekin të njëjtën mënyrë zgjidhjeje
gjatë gjithë procesit të zgjidhjes së problemave. Ata kryesisht mbështeten në një
kujtim të fortë të procedurës për zgjidhjen e tyre, në vend të konceptimit më të
thellë të njohurive. Aftësitë që lidhen me zgjidhjen e problemave dhe zbatimin e
njohurive matematikore duket të jenë komponentët kryesorë të suksesit të nxënësve
në problemat e optimizimit të aplikuara.
Rezultatet e hulumtimit
Pas përpunimit të përgjigjeve të marra nga nxënësit për problemat e optimizimit të
aplikuara dhe jo të aplikuara në këtë studim, të dhënat u përdorën për të përcaktuar
rezultatet e tĳ. Problema e optimizimit e aplikuar kërkon që nxënësi të krĳojë një
funksion që modelon një situatë të përshkruar në problemë. Ndërsa, problema
jo e aplikuar i siguron nxënësit funksionin, dhe i kërkon atĳ të gjejë vlerën më të
madhe dhe më të vogël të tĳ. Për gjenerimin e funksionit në problemën e aplikuar
nevojitet punë shtesë, dhe potencialisht vështirësi më e madhe. Megjithatë, teknikat
e njehsimit diferencial për zgjidhjen e kësaj probleme optimizimi janë identike në të
dy problemat të aplikuara dhe jo të aplikuara.
Krahasimi midis performancës së nxënësve në problemat e optimizimit të aplikuara
dhe jo të aplikuara
Grafiku i mëposhtëm nxjerr në pah se nxënësit kanë shkallë shumë më të ulët
suksesi, si në identifikimin dhe në zbatimin e teknikave të njehsimit diferencial të
nevojshme për të zgjidhur këto problema në kontekstin e aplikuar. Konkretisht në
hapin e fundit të zgjidhjes së problemave të dhëna, hapi i përcaktimit të vlerës më të
madhe e më të vogël, është arritur pikërisht në këto rezultate.
Grafiku 1: Shkalla e suksesit në përcaktimin
e vlerës më të madhe dhe më të vogël
p

Në problemën e aplikuar 54% e nxënësve provuan të zgjidhnin këtë hap dhe 11%
përcaktuan përgjigjen e saktë. Kjo bie në kontrast me suksesin e nxënësve në problemat
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jo të aplikuara, ku: në rastin e bashkësisë së shqyrtimit të funksionit në trajtën e
një segmenti, 89% e nxënësve provuan të zgjidhnin këtë hap dhe 46% përcaktuan
përgjigjen e saktë; ndërsa në rastin e bashkësisë së shqyrtimit të funksionit në trajtën
e një intervali, 79% e nxënësve provuan të zgjidhnin këtë hap dhe 11% përcaktuan
përgjigjen e saktë.
Kjo ndarje në dy pjesë e performancës së nxënësve në problemën e aplikuar kundrejt
problemave jo të aplikuara tregon se nxënësit janë të familiarizuar me teknikën
e njehsimit diferencial për të optimizuar një funksion, por ata nuk janë të aftë të
zbatojnë këtë teknikë në kontekstin e një probleme optimizimi të aplikuar.
Vështirësitë e nxënësve në zgjidhjen e problemave të optimizimit
Problemat e optimizimit të aplikuara paraqesin vështirësi të rëndësishme për
nxënësit. Njohuritë mbi sipërfaqen e figurave dhe trupave gjeometrikë si dhe formulat
e vëllimit të këtyre të fundit, dobësitë në njohuritë e algjebrës, sjellin që shumë
nxënës të dështojnë në zgjidhjen e këtyre problemave. Shqetësimi më kryesor është
paaftësia e nxënësve për të zbatuar teknikat e njehsimit diferencial në problemat e
optimizimit të aplikuara, megjithëse këta nxënës kanë aftësitë e njehsimit diferencial
të nevojshme për të zgjidhur këto problema, e vënë re kjo si rezultat i shkallës së lartë
të suksesit të tyre në problemat jo të aplikuara. Duket se një kuptim i pamjaftueshëm
i konceptit të derivatit mund të jetë vështirësia kryesore që sjell që nxënësit të mos
përdorin njohuritë e njehsimit diferencial në këto problema.
Rekomandime për mësuesit
1. Është shumë e rëndësishme që mësuesi të identifikojë aftësitë paraprake
matematikore që duhet të përforcohen te nxënësit për të zhvilluar një kuptim më
të mirë e më të thellë të kësaj teme.
2. Nëse nxënësit kanë aftësinë për të përdorur njohuritë e njehsimit diferencial në
problemat jo të aplikuara, ata kanë nevojë për ndihmë për të kuptuar se si këto
njohuri mund të zbatohen në një mjedis më kompleks.
3. Nëse një nxënës mund të shpjegojë matematikën që po përdor, ka të ngjarë të
ketë një kuptim më të mirë të konceptit. Mësuesit duhet të ndihmojnë nxënësit të
kuptojnë arsyet pse teknikat që ata mësojnë çojnë drejt zgjidhjes.
4. Detyrat e dhëna në klasë duke lidhur ngjashmëritë midis problemave të
optimizimit të aplikuara dhe jo të aplikuara mund t'i ndihmojnë nxënësit të
kuptojnë se si këto problema lidhen me njëra-tjetrën.
Referenca
1. Basha. L, Hoxha. E, “Matematika 12”, (2011), Shtëpia botuese dhe shtypshkronja
Filara, fq. 74, 77-78.
2. Gjino. K, “Analiza matematike I”, (2011), fq. 261-263, 265.
3. Campbell, Sundance James, "College Student Diﬃculties with Applied
Optimization Problems in Introductory Calculus" (2015). Electronic Theses and
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Grupi i personave te legjitimuar ne shpalljen e personit te zhdukur apo te
vdekur
Valbona Alikaj
Instituti i shpalljes së personit të zhdukur apo të vdekur është një ndër institutet më
të të vjetër dhe me një rëndësi të madhe për rregullimin e marrëdhënieve juridike
dhe shoqërore të ç’ ekulibruara nga zhdukja e personit.
Në punim do të merrememi me trajtimin e personave të legjitimuar që gëzojnë të
drejtën e shpalljes s personit të zhdukur apo të vdekur. Do të trajtohet në aspektin
krahasimor, duke iu referuar në këtë mënyrë doktrinës së huaj pasi legjislatori
shqiparë e ka parashikuar sipërfaqësisht kategorinë e personave të legjitimuar.
Një ndër parimet më të rëndësishme të shpalljes së personit të zhdukur shfaqet në
situatën e pasigurtë të krĳuar nga mos patja e lajmeve prej një periudhe relativisht të
gjatë, e cila do të çonte në mos dĳenin e faktit nëse personi është ende i gjallë apo jo.
Po ti referohemi shpalljes së personit të zhdukur do të shohim se "jeta" prevalon mbi
"vdekjen", ndërsa në rastin e shpalljes së personit të vdekur ndodh e kundërta, që do
të thotë se është "vdekja" ajo që do të prevaloj mbi "jetën".
Pasiguria e krĳuar si pasojë e shpalljes së personit të zhdukur mundëson shfaqjen
e personave të legjitimuar në mbrojtjen e intersave të tyre. Lind pyetja se cilat do
të jenë llojet e interesave që duhet të mbrohen nga personat e legjitimuar? Duhet të
jenë si interesat personal, duke përfshirë lidhjet e afinitetit si dhe intersat pronësor.
Pra, si pasojë e situatës së krĳuar duhet që të mbrohen si intersat e personave të cilët
kanë patur, kanë apo mund të kishin edhe në të ardhmen marrëdhënie pasurore apo
personale me personin, por që të realizohet mbrojtja e këtyrë të drejtave duhet që
personat ti drejtohen gjykatës me kërkesë për shpalljen e personit të zhdukur apo të
vdekur.
Me kërkesë të personave të interesuar1 shpallja personit të zhdukur apo të vdekur
sjell verifikimin e dy situatave (momenteve): largimi nga vendqëndrimi si dhe
vërtetimi i faktit nëse personi është gjallë apo jo.
Personat, të cilët legjitimohen për të paraqitur një kërkesë të tillë, janë persona, me
interesa të ligjshëm si: interesa shoqërore dhe interesa të karakterit juridiko- civil.
Kërkesa për shpalljen e vdekjes së prezumuar mund të paraqitet nga cilido person
ose njeri i cili ka një interes të legjitimuar ose e hartuar nga organet shteterore për
këtë qëllim2.
Duke iu referuar subjekteve të legjitimuar, vihet re se janë përgjithësisht gjinia e
1

Neni 3, Konventa mbi “Shpalljen e personit të vdekur si pasojë e shpalljes së zhdukur” 1950,
shprehet se, vetëm personat fizikë apo juridikë duhet të konsiderohen se kanë një interes ligjor: 1.
Personat që kanë të drejtë apo interes, përveç një kreditori, ata që kanë të drejtë të përfitojnë nga
pasuria e personit të zhdukur me anë të një testamenti apo trashëgimi; 2. Personat të cilët kanë të
drejtë, ose kanë një interes, përveç një kreditori, ndarja apo shpërndarja e pasurisë do të varet në
rast se ka mbĳetuar apo ka vdekur ose nga dita e vdekjes se personit të zhdukur; 3. Persona, statusi
i të cilëve mund të varet nga fakti nëse personi i shpallur i zhdukur është i vdekur apo i gjallë; 4.
Personat që kanë dëshirë të birësojnë femĳën e personit të shpallur të zhdukur. Gjatë punimit do
të shohim se ky lloj klasifikim dallon nga klasifikimet që na kanë ofruar legjislacionet e vendeve të
ndryshme. E veçantë e kesaj dispozite është se përfshinë gjithashtu edhe personat të cilët duan të
birësojnë fëmĳën e personit të zhdukur.
2
Part 2, Principal 3, Principles concerning missing persons and the presumption of death.
Recomandation CM/ Rec (2009) 12 and explanatory memorandum.
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afërt me personin, bashkëshorti, të cilët pësojnë humbjen e një personi të afërt dhe
nëpërmjet procesit të shpalljes së personit të zhdukur ushqejnë shpresat për gjetjen
e tĳ, kur përpjekjet individuale kanë dështuar. Këta persona legjitimohen, edhe pse
prezumohet se do të ishin të parët që personi do të mbante kontakte ose do jepte
lajme.
Në neni 375 të kodit të proçedurës civile parshikohet grupi i personave të interesuar
të cilët gëzojnë të drejtën e bërjes së kërkesës për shpalljen e personit të zhdukur
apo të vdekur3. Si persona të interesuar mund të jenë bashkëshorti, prindërit dhe
fëmĳët, të cilët preken drejtpërdrejtë nga zhdukja ose vdekja e njeriut të tyre të afërt,
por si person të interesuar mund të jenë dhe gjinia e afërt, të cilët në mungesë të
prindërve ose të fëmĳëve, janë ata që kanë interesa të ligjshme që mund të burojnë
nga trashëgimia.
Personat e legjitimuar për të kërkuar shpalljen e zhdukjes së personit janë të
parashikuar në dispozitë “trashëgimtarët e legjitimuar të prezumuar dhe çdo person
që mendon se, ka të drejta pavarësisht vdekjes së tĳ”.4
Rrethi i personave të legjitimuar për shpalljen e personit të zhdukur është më
i ngushtë se rrethi i personave që kanë të drejtën të kërkojnë shpalljen e personit
të humbur5. Parashikimet që bëhen në nenin 48, janë thjështë paranadaluese, dhe
si e tillë mund të përfshĳë një numër të madh personash që janë në marrëdhënie
juridike me personin e humbur. Mbrojtja e interesave gjatë peridhës së shpalljes së
personit të zhdukur është më e gjatë në kohë dhe nuk ka thjesht efekt parandalues,
por merret me ndryshimine marrëdhenieve juridike, si e drejta e trashëgimisë, apo
me rregullimin e të drejtave dhe detyrimeve të atyre që janë kanë nën adminidtrim
të përkohshëm pasurinë e personit të zhdukur (neni 52-53), heqja e përkohshëme e
detyrimeve ndaj personit që do të lirohej nga këto detyrime në rast se personi do të
kishte vdekur (neni 20) etj.6
Ka patur mendime të ndryshme nëse personat të cilët janë trashëgimtar të legjimuar
në momentin e zhdukjes së personit kanë të drejtën e bërjes së kërkesës për
shpalljen e personit të zhdukur7. Ky lloj mendimi nuk u pranua nga Demolombe, i
cili i qëndronte mendimit se personat të cilët ishin trashëgimtarë të prezumuar në
ditën që nuk kishte më lajme të personit të humbur, kishin të drejtën të merrnin në
posedim pasurinë, e quante si një të drejtë të trasmetueshme, e cila i jepte të drejtën
të vepronin në rastin e prezumimit të zhdukjes së personit8. Person i interesuar
është edhe kujdestari, në rastet kur personi ka qënë nën kujdestari. Persona që kanë
interesa shoqëror mund të jenë të afërt të personi të zhdukur ose të vdekur, apo
mund të jenë fqinj të tĳ.
Por, gjithashtu persona të legjitimuar për të paraqitur kërkesën, janë edhe personat
shtetëror, prokurori, është i interesuar për fatin e shtetasit të caktuar i cili është i paaftë
3

"Kërkesa për shpalljen e një personi të zhdukur ose të vdekur mund të paraqitet nga çdo person
i interesuar, nga noteri, pranë të cilit personi ka redaktuar një testament me akt noterial, apo ka
depozituar për ruajtje testamentin ollograf ose testamentin e posaçëm, apo nga prokurori në
gjykatën ku ka pasur vendbanimin e fundit personi për të cilin kërkohet shpallja si i tillë".
4
Neni 49, Kodi civil Italian.
5
Neni 48, Kodi civil Italian “të interesuarit ose trashëgimtarët e legjitimuar ose prokurori”.
6
Comentario del codice civile, Antonio Scialoja; Giuseper Branca, Domenico Barillaro, Bologna
1970; fq.205.
7
Merlyn Rep.t. XIC, p.9 V. Assen.; Delvincourt, t.1, 44, nota/, Proudhon, t.1, p.257; Toullier, t.1, N.
394; Duranton, t. 1. N. 402.
8
Charles Demolombe, Cours de Code Napoleon, T. N.408, Paris 1868.
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si pasojë e largimit të tĳ nga vendbanimi për mbrojtjen e interesave të tĳ, i cili mund
të ketë qenë viktime e një krimi, mund të ketë humbur kujtesën etj. Pra, personi ndaj
të cilit vendoset shpallja i zhdukur apo i vdekur, nuk dihet dhe nuk mund të ketë
dĳeni mbi proçesin, dhe si pasojë nuk mund të marri pjesë në proçesin gjyqësor, që
do të thotë se nuk mund të mbroj interesat e tĳ. Prokurori, si kundër edhe personat
e tjerë të interesuar ka të drejtë me kërkesë ti drejtohet gjykatës për mbrojtjen dhe
ruajtjen e pasurisë së personit të zhdukur, e cila i përmbahet parimeve të institutit të
shpalljes së personit të 9zhdukur apo të vdekur. Detyra e prokurorit, të respektohet
epërsia e ligjit, mbrojtja e të drejtave dhe lirive të personit, si dhe të mbroje interesat
e shoqërisë dhe shtetit. Kërkesa për mbrojtjen e të drejtave dhe interesave të personit
mund të bëhet nga prokurori vëtëm në ato raste kur personi për arsye të justifikuara
nuk mund të drejtohet personalisht gjykatës, pra, prokurori mund ti drejohet gjyatës
për raste të veçanta10. Roli dhe funksioni i prokurorit në proçesin gjyqësor të shpalljes
së personit të zhdukur dhe të vdekur është i rëndësishëm, por kompetencat më të
gjëra të prokurit parashikohen në kodin penal. Autorë të ndryshëm e vendosin në
diskutim rolin e prokurorit në porçesin gjyqësor mbi shpalljen e personit të zhdukur
apo të vdekur. Në dallim nga personat e tjerë të cilët i drejtohen gjykatës për shpalljen
e personit të zhdukur, prokurori nuk ka asnjë interes material apo përfitues.
Autori Emiglio Romagnoli i ndan personat e interesuar në kategoritë e më poshtëme
sipas legjislacionit italian, duke u shprehur se të drejtën e bërjes së kërkesës për
shpalljen e personit të zhdukur apo të vdekur e kanë trashëgimtarët e legjitimuar, si
dhe personat që gëojnë të drejta mbi pasurinë e personit të shpallur te zhdukur apo
të vdekur.
Në kategorinë e parë bëjnë pjesë sukseduesit legjitim në favor të të cilëve, në rast se
personi do të kishte vdekur. Do të quhen legjitim edhe ata që kanë lidhje më ex lege
(fëmĳët natyral të cilët nuk janë të njohur); femĳët natyral; shteti
Disa mendojnë se, subjekt i mbrojtjes gjyqësore janë të drejtat dhe interesat subjektive
të mbrojtura me ligj. Në këtë grup mund të përfshĳmë Vaskovskovo E.B, i cili kritikon
kodin penal, për shkak të mungesës së rregullave të cilat duhet të trajtonin mbrojtje
të përkohshme dhe të mjaftueshme të të drejtave të personave të zhdukur11. Autorë
të tjerë mendojnë se në çështje të veçanta mbrojnë vetëm interesat e pjesëtarëve të
familjes së personit të zhdukur12.
Një prej rasteve kur prokurori mund të bëj kërkesën është: kur në prokurori është
drejtuar kërkesa për humbjen e një personi, interesat e të cilit do të preken nga këto
rrethana, lajmet mund të vĳnë nga organet vendore, organet e shërbimeve kumunale
apo agjencitë e mbrojtjes sociale etj. Në qoftë se personi humbur nuk ka të afërt apo
mund të kenë por si pasojë e moshës madhore apo gjendjes fizike e kanë të vështirë tu
drejtohen organeve përkatëse, atëherë prokurori mund të mbroj të drejtat e personit
në gjykatë. Pra, prokurori mund të shkëmbej informacione ndërmjet prokuraturës së
rrethit dhe organeve të tjera.
Nga ana tjetër pjesmarrja e prokurorit në proçesin gjyqësor mundëson parandalimin
e marrjes së ndonjë vendimi jo të drejtë, duke kënaqur kështu interesat e personit të
9

Neni 375, Kodi i proçedurës civile së Shqipërisë.
Васьковский Е.В. Учебник гражданского права. Вып. 1-й. Введение и общая часть. СПб.,
1894 // СПС «КонсультантПлюс», 2016.
11
Попова Ю.А. Признание граждан безвестно отсутствующими и умершими в порядке
гражданского судопроизводства // Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1977.
12
Antonio Scialo e Giuseper Branca, Comentario del codice civile, Bologna. Fq. 168.
10
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interesuar.
Pas shpalljes së personit të zhdukur prokurori do të jetë përsëri i legjitimuar për
një iniciativë të re, sa i takon pasurisë së personit të zhdukur: kërkesës për hapjen
e dokumentave. Intersat e besuara prokurorit nuk janë vetëm materiale. Ai ka të
drejtën të kërkoj emërimin një person për të përfaqësuar interesat e personit të
zhdukur13. Pra, legjitimimi i prokurorit bazohet mbi mbrojtjen e interesit të personit
të shpallur të zhdukur si dhe personave të tjerë.
Gjithashtu legjislatori i jep të drejtën e bërjes së kërkesës edhe noterit, pranë të cilit
personi ka redaktuar një testament me akt noterial, apo ka depozituar për ruajtje
testamentin ollograf ose testamentin e posaçëm. Në dallim nga legjislacioni shqiptar
i cili shprehet në mënyrë të pergjithëshme mbi personat e interesuar, legjislatori
Argjentinas e parashikon shumë më mirë, duke renditur kështu personat të cilët
kanë të drejtën e bërjes së kërkesës "Bashkëshorti i personit të zhdukur, trashëgimtarët
ligjor, apo ata trashëgimtarë që përfitojnë nga çelja e testamentit, ose legatërët të cilët mund
të gëzojnë ndonjë të drejtë mbi pasurine e të humburit, apo ata që kanë patur të drejta mbi
pasurinë, prokurori apo konsulli përkatës, në rast se personi i humbur do të ishte i huaj"14.
Pra, kategoria e personave të interesuar janë përcaktuar konform parimeve të lart
përmendura, të cilat merren me rregullim e statutit te personit të humbur; sipas
të cilave prezumohet se personi është ende gjallë, dhe për këtë arsye parashikon
ruajtjen e pasurisë së personit të humbur, për të mbrojtur kështu si intresat e
personit të humbur po ashtu edhe interesat e personave të tjerë të cilët kanë qenë në
marrëdhënie me të.
Shumë autor mendojnë se personat të cilët kanë të drejtë të bëjnë kërkesën për
shpalljen e personit të zhdukur apo të vdekur duhet të kenë një interes pasuror, sipas
tyre nuk do të mjaftonin vetëm lidhjet e afinitetit, shoqëror me personin e humbur,
po ti referohemi Pascuale Fiore15 shprehet se "interesi" i personit që gëzon të drejtën
e bërjes së kërkesës duhet të jetë një interes juridik, e cila do të eskludonte të paturit
e interesit vetëm moral, por njëkohësisht nuk i qëndron vetëm interesit pasuror,
duhet theksuar se sa herë ekziston një interes, edhe pse jo pasuror, por që lidhet me
një të drejtë civile e cila ka një interes juridik dhe kërkon të kryen veprime në rast
të personit të zhdukur. Për shembull, në rastin e shpalljes së personit të zhdukur
do të kërkohet nga ana e bashkëshortit nuliteti i martesës. Edhe pse në rastin e
sipër përmendur nuk shohim të ketë një interes pasuror, është një e drejtë civile
e cila i jep të drejtën bashkëshortit ti drejtohet gjykatës për shpalljen e personit të
zhdukur si dhe nulitetin e martesës. A duhen mbrojtur vetem interesat e personave
të cilët janë në një marrëdhënie me personin e zhdukur apo edhe për personat të
cilët mund të vĳnë në jetë brenda një periudhe 300 ditore? Legjislacioni shqiptar
nuk e parashikon një situatë të tillë. Me prezumimin e vdekjes së personit lindin
dyshime mbi mundësinë për të kontestuar legjitimitetin e fëmĳës që ka lindur nga
bashkëshortja pasjetuese 300 ditë pas prezumimit të vdekjes së bashkëshortit16. Për
13

Neni 113, Kodi civil i Argjentinës.
Il diritto civile Italiano secondo la dottrina e la giurisprudenza, Napoli, 1914, fq. 410.
15
Emiglio Romagnoli, Assenza- ragioni eventuali della persona di qui si ignora l’ esistenza, Bologna
1970, fq. 154. Tribunale di Bologna, 2 shkurt 1952, in Foro it., 1953, I, 294 me shënim nga StellaRicher, Efektet e shpalljes së zhdukjes dhe prezumimit të vdekjes mbi prezumimin e konceptimit
gjatë martesës dhe atësisë.
16
M. Giorgianni, Dichiarazione di morte presunta, fq. 189. 1943, është shprehur “edhe në rastin e
shpalljes së vdekjes së prezumuar, rishfashqa e është sigurtë nga ekzistenca e vdekjes së prezumuar
ipso iure ed ex tunc dhe prezumimit të konceptimit në martesë (che anche in caso di dichiarazione
14
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aq kohë sa kemi prezumin e vdekjes së personit, nuk është e sigurtë se kush mund
të ushtrojë të drejtën e kundërshtimit të atësisë, madje nuk është e sigurtë nëse ka
një subjekt të legjitimuar për ta ushtruar atë; personi i zhdukur, në fakt po të ishte i
gjallë, nuk do të kishte të drejtën ligjore të kundërshtimit të atësisë, por vetëm atë të
kundërshtimit të atësisë së prezumuar17.
Doktrina italiane jep dy zgjidhje të ndryshme sa i takon rastit të prezumimit të
konceptimit të fëmĳës në martesë kur bashkëshorti është zhdukur.
Njëra prej zgjidhjeve niset nga supozimi se në rast se shpallja i zhdukur nuk do të
silltë zgjidhje të martesës, atëherë edhe martesa do të quhej si jo ekzistente. Kjo sa i
takon legjislacionit italian18, pasi legjislacioni shqiptar në kodin e familjes parashikon
“Bashkësia mbaron me: a) vdekjen e njërit prej bashkëshortëve, shpalljen i zhdukur ose i
vdekur të njërit prej tyre, shpalljen të pavlefshme dhe zgjidhjen e martesës”. Pra, qëllimi i
doktrinës është të barazoj shaplljen e personit të zhdukur me zgjidhjen e martesës.
Zgjidhja e dytë bazohet mbi vendimin e gjykatës për të hequr prezumimin e atësisë19.
Legjislacioni shqiptar parashikon se bashkësia mbaron me shpalljen e zhdukur të
personit, që do të thotë se fëmĳa që do të lind brenda 300 ditëve nga zhdukja e
personit dhe do të konsiderohet si fëmĳa i personit të zhdukur, dhe do të gëzoj po të
njëjtat të drejta me fëmĳët e tjerë. Legjislatori nuk e shprehet në mënyrë eksplicite,
por nga ana tjetër shohim se ai barazon shpalljen e personit të vdekur me vdekjen
natyrore, që do të thotë se me vdekjen civile do të lind e drejta e çeljes së trashëgimisë,
ku një prej përfituesve shfaqet edhe të paralindurit20.
Personi i interesuar për shpalljen e zhdukur apo të vdekur të personit duhet ti
drejtohen gjykatës kompetente, ku ka patur vendbanimin e fundit të tĳ personi i
zhdukur. Në kërkesë për shpalljen e personit te zhdukur ose te vdekur duhet të
përcaktohet emri dhe mbiemri i personit që propozohet të shpallet i zhdukur apo i
vdekur, si dhe te jepen të dhëna personale mbi personin si, ditëlindja, vendbanimi
dhe vendqëndrimi i fundit i personit. Këto janë kërkesa të domosdoshme, për
identifikimin e personit që kërkohet të shpallet i zhdukur apo i vdekur, me qëllim
që te mos behen gabime në person. Në kërkesë duhet të jepet edhe një përshkrim i
shkurtër mbi rrethanat që bëhet e besueshme zhdukja, ose vdekja e personit, si dhe
provat me të cilat konstatohen këto fakte, si për shembull: në rastin e një aksidenti
ajror21.
di morte presunta il ritorno e l’accertamento dell’ esistenza del presunto morto ripristina ipso iur
ed ex tunc la presunzione di concepimento in Constanza di matrimonio.
17
Neni 117, pika 2 “Martesë nuk mund të kundërshtohet nga bashkëshorti pasjetues I personit të
zhdukur deri sa të zgjasë zhdukja”.
18
Emiglio Romagnoli, Assenza- ragioni eventuali della persona di qui si ignora l’ esistenza, Bologna
1970, fq. 156.
19
Neni 360, Kodi civil i Shqipërisë, "Trashëgimtarët ligjorë janë fëmĳët, fëmĳët e fëmĳve,
bashkëshorti, prindërit, vëllezërit e motrat dhe fëmĳët e vëllezërve e të motrave të paravdekur,
gjyshi e gjyshja e të paralindurit e tjerë".
20
Neni 376, Kodi i proçedurës civile të Shqipërisë.
21
Neni 51, Ligji Nr. 03/L-007 per Procedur Jokontestimore, Kosovë
Propozimi për shpalljen e zhdukjes së një personi duhet të përmbajë:
- emrin e gjykatës;
- emrin dhe mbiemrin e personit që propozohet të shpallet i zhdukur;
- ditën e lindjes dhe vendbanimin, përkatësisht vendqëndrimin e fundit të këtij personi;
- faktet në të cilat mbështetet propozimi;
- provat me të cilat konstatohen këto fakte;
- interesin juridik të propozuesit për paraqitjen e propozimit;
- emrin dhe mbiemrin e propozuesit dhe adresën e tij
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A ka një kohë të caktuar apo afat se kur duhet të bëhet kërkesa? Përcaktimi i bërjes
së kërkesës nga personat e interesuar për shpalljen e personit të vdekur do të varet
nga rrethat gjatë të cilave personi është zhdukur. Për shembull, në rast se personi
ka humbur në rrethana të tilla, ku vdekja e tĳ mund të merret si e sigurtë (fatkeqësi
natyrore) atëherë afati i bërjes së kërkesës për shpalljen e personit të vdekur do të
jetë 2 vjet. Pra, pasi të jetë plotësuar afati i shpalljes së personit të zhdukur personat
e intersuar mund ti drejtohen gjykatës me kërkesën për shpallje e persont të vdekur.
Të njëjtin parashikim jep edhe Recomandation CM/ Rec (2009) i cili parashikon në
pikën 2 “Ku kushtet e humbjes së personit të shpallur të zhdukur, duhet të jetë e
arsyeshme për të përcaktuar se vdekja e atĳ apo asaj ka ndodhur, koha që duhet të
ketë kaluar nga momenti i zhdukjes, apo nga momenti marrjes së lajmeve të fundit
kur personi ishte gjallë, për bërjen e kërkesës preferohet të ketë kalur të paktën një
vit”; 3. “Në rast se vdekja e personit të zhdukur nuk është e sigurtë, koha që ka
kaluar nga momenti i zhdukjes, apo nga marrja e lajmeve të fundit që personi është
gjallë, bërja e kërkesës preferohet të bëhet brenda shtatë vjetëve”.
Në kërkesën për deklarimin e një personi si të vdekur, duhet të tregohen edhe personat
që janë ose mund të jenë trashëgimtarë të tĳ, si dhe gjithë personat e tjerë për të cilët
është e ditur që nga ky fakt fitojnë ose humbin të drejta. Në paragrafin e dytë të nenit
376 te kodit, paraqitet interesi juridik i personave të cilët janë të interesuar shpalljen
e personit të zhdukur apo të vdekur. Në legjislacionin tonë nuk thuhet shprehimisht,
por prezumohet se në kërkesë duhet të jepen të dhënat (emri, mbiemri) i kërkuesit,
me qëllim legjitimimin dhe justifikimin e interesit, si dhe adresa e tĳ. Në dallim nga
legjislacioni ynë, në legjislacionin e Kosovës permbajtja e kërkesës parashikohet në
një dispozitë të veçantë22.
Konluzione dhe rekomandime
Edhe pse në ditët e sotme numri i personave të zhdukur ka rënë, kjo si pasojë edhe
zhvillimit të teknologjisë instituti i shpalljes së personit të zhdukur apo të vdekur
vazhdon të jetë një ndër institucionet më të rëndësishëm. Legjisltori shqiptarë e ka
trajtuar sipërfaqësish këto dy institute, e njëjta gjë vlen edhe për si i takon kategorisë
së personave të cilët kanë të drejtën e bërjes së kërkesës për shpalljen e personave
të zhdukur apo të vdekur. Legjislacioni Italian apo ai spanjoll parashikojnë të
gjithë kategorinë e personave të cilët gëzojnë të drejtën e shpalljes së personit të
zhdukur apo të vdekur ndërkohë që legjislatori shqiptarë shprehet, me kërkesë të çdo
të interesuari. Nga ana tjetër, mund të themi se mungesa e një përcaktimi të tillë u jep
të drejtën ti drejtohen gjykatës kujdo por nga ana tjetër do të jetë gjykata ajo e cila do
22

Kodi Civil Spanjoll, neni 185, parashikon se Gjykata për arsye sigurie vlerëson si përfaqësues të
personit të shpallur të zhdukur, për mbrojtje dhe administrimin e pasurisë së tĳ dhe permbushjen
e detyrimeve duhet të korrespondojnë me: 1. Bashkëshortin ligjorë i cili është në moshë madhore
dhe jo me një që është ligjërisht apo de facto i ndarë. 2. Fëmĳevë nesë janë në moshë madhore; në
qoftë se janë disa, ata të cilët kanë jetuar me personin e shpallur të zhdukur janë më të preferuar,
dhe një fëmĳë me moshë më të madhe do të preferohet më shumë se një në moshë më të re. 3.
Pasardhësi më i afërt i ri sipas rradhëve. 4. Vëllezërit dhe motrat që janë në moshë madhe dhe që
kanë bashkëjetuar më personin e shpallur të zhdukur, do të preferohen vëllezërit apo motrat më të
mëdha në moshë mbi vëllezërtit apo motrat më të rinj. Në mungesë të personave të lartpërmendur,
një përfaqësim i tillë do ti korespondonte një personi i cili do të gëzonte aftësitë dhe njohuritë e
duhura për administrimin e pasurisë, i përcaktuar nga gjykata pasi të ketë dëgjuar edhe mendimin
e prokurorit.
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të merret me vërtetimin e fakteve.
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Kompanitë shumëkombëshe dhe sfidat e menaxhimit në kontekstin e
Globalizimit
Matilda Çanaku
Abstrakt
Ndryshimi i sistemit politiko-ekonomik në vendin tonë në fillim të viteve 90’ u shoqërua me
hapjen e ekonomisë shqiptare ndaj tregjeve globale, nëpërmjet rritjes së vëllimit të tregëtisë
së jashtme dhe rrjedhjes së investimeve të huaja direkte. Këto të fundit, megjithëse vazhdojnë
të jenë në nivele më të ulëta se në vendet e tjera të rajonit, kanë shfaqur një tendencë në rritje
gjatë viteve (Banka e Shqipërisë, Raporti Vjetor, 2010).
Duke u bazuar tek fakti që motivet të cilat favorizojnë transferimin e menaxherëve nga vendi
mëmë apo punësimin e atyre nga vendi pritës marrin rëndësi të veçantë në rrethana të caktuara,
studiues të ndryshëm kanë arritur të identifikojnë një seri faktorësh që të përcaktojnë politikat
rekrutuese të menaxherëve të filialeve. Këta faktorë janë grupuar në kategori si më poshtë:
Faktorë që lidhen me vendin mëmë të kompanisë shumëkombëshe
Faktorë që lidhen me vetë kompaninë shumëkombëshe
Faktorë që lidhen me vendin pritës
Faktorë që lidhen me filialin e saj në vendin pritës
Mbështetur në argumentat teorikë të këtyre autorëve janë formuluar dy pyetje kërkimore të
cilave pretendohet t’i jepet përgjigje nëpërmjet këtĳ studimi:
A drejtohet veprimtaria e kompanive të huaja në Shqipëri nga menaxherë shqiptarë apo të
huaj?
Cilët janë faktorët që kanë ndikuar në këtë përzgjedhje?
Duke ju dhënë përgjigje këtyre dy pyetjeve studimi synon të realizojë këto objektiva:
Të identifikojë nëse kompanitë e huaja në Shqipëri preferojnë të përdorin më tepër menaxherë
shqiptarë apo menaxherë të huaj (nga vendi i tyre mëmë apo vende të treta) për të drejtuar
filialet e tyre shqiptare.
Të identifikojë faktorët që kanë influencuar në përzgjedhjen e këtyre menaxherëve.
Të identifikojë çështje dhe drejtime që mund të kërkojnë një punë kërkimore më të thelluar në
të ardhmen në këtë fushë studimi.
Për ti dhënë përgjigje pyetjeve kërkimore janë realizuar intervista drejtuar menaxherëve
të burimeve njerëzore të tre bankave të huaja në Shqipëri. Rezultatet e intervistave do të
prezantohen në pjesën e fundit të këtĳ punimi.

1.Globalizimi, efektet e tĳ nё ekonominё botёrore dhe ndikimet e tĳ nё
ekonominё shqiptare
a)Përkufizimi dhe burimet e globalizimit
Globalizimi përfaqëson një dukuri të paevitueshme në historinë e njerëzimit, që
po e bën botën gjithnjë e më të vogël nëpërmjet rritjes së shkëmbimit të mallrave,
shërbimeve, informacionit, njohurive dhe kulturave midis vendeve të ndryshme. Ai
përbën gjithashtu edhe çështjen më të diskutuar të dekadës së kaluar, që ka qënë
subjekt i librave dhe kërkimeve të panumërta, si dhe shkak i një sërë demonstrimesh
të fuqishme në SHBA dhe Europë. Megjithatë, pavarsisht përdorimit të gjerë të këtĳ
termi duket se ende nuk ekziston një përkufizim i saktë dhe gjerësisht i pranueshëm
i tĳ. Kjo vjen si rrjedhojë e faktit se termi në vetvete përmbledh një sërë dimensionesh
si, dimensionin ekonomik, atë politik, dimensionin shoqëroro-kulturor dhe atë
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mjedisor.
Sidoqoftë, për qëllimin e kësaj teme, në vazhdim termi globalizim do të trajtohet
duke e parë atë nga këndvështrimi ekonomik.
Nisur nga ky këndvështrim globalizimi përcaktohet si “prirja drejt një ndërvartësie
më të madhe midis institucioneve dhe ekonomive kombëtare” apo si zgjerimi i aktivitetit
ekonomik ndërmjet njerëzve që banojnë në vende të ndryshme (Banka Botërore,
2002). Kjo nënkupton një rritje të përmasave të tregëtisë dhe shkëmbimeve të tjera
ndërmjet këtyre vendeve në kushtet e një ekonomie ndërkombëtare pa kufij dhe
gjithnjë e më të integruar.
b)Format e shfaqjes së globalizimit
Më lart theksuam që globalizimi i ekonomisë nënkupton një rritje të aktivitetit
ekonomik ndërmjet vendeve. Ky aktivitet shfaqet kryesisht në këto tre forma: tregëti
ndërkombëtare, investime të huaja direkte dhe integrim i tregjeve të kapitalit.
Përvoja botërore në fushën e tregëtisë ndërkombëtare ka vërtetuar dhe po vërteton
se tregëtia e lirë mes vendeve të ndryshme dhe jo krĳimi i monopolit të shtetit
mbi tregëtinë e jashtme, që u zbatua në vendet e Europës Qëndrore dhe Lindore,
përfshirë dhe vendin tonë, përmban në vetvehte elementë nxitës për drejtimin e
burimeve të një vendi në ato sektorë dhe degë të ekonomisë në të cilat ai ka avantazhe
konkuruese. Gjatë viteve të fundit vihet re një rritje e vazhdueshme në vëllimin e
tregëtisë botërore të mallrave dhe shërbimeve. Kështu sipas raportit të Organizatës
Botërore të Tregëtisë “Statistika të Tregëtisë Ndërkombëtare 2007”, norma mesatare
vjetore e rritjes së vëllimit të eksporteve botërore të mallrave për periudhën 20002006 është 5%.
c)Qëndrimet pro dhe kundër globalizimit
Zgjerimi i tregëtisë, rritja e investimeve të huaja direkte dhe integrimi i tregjeve të
kapitalit kanë sjellë me vete një sërë përfitimesh dhe kostosh për individë, organizata
dhe vende të ndryshme. Opinioni mbarëbotëror është i ndarë ndërmjet atyre që
e mbrojnë dhe atyre që e kritikojnë globalizimin. Të parët shohin tek ky proçes
oportunitete të mëdha si për konsumatorët e bizneset ashtu edhe për kombet e
rajonet e ndryshme. Në kushtet e një tregu global konsumatorët mund të sigurojnë
produkte me kosto më të ulët e cilësi më të lartë, kompanitë mund të zgjerojnë
aktivitetin dhe fitimet e tyre, ndërsa vendet e rajonet mund të përmirësojnë treguesit
makroekonomikë dhe të reduktojnë varfërinë. Kritikët e globalizimit nga ana tjetër, e
shohin atë si një proçes që ka thelluar pabarazinë ndërmjet vendeve të pasura e atyre
të varfra, e në raste të caktuara edhe ndërmjet zonave brenda të njëjtit vend, duke
rritur kështu vlerat e treguesve të varfërisë në mjaft vende e rajone në botë.
2.Kompanitё shumёkombёshe dhe sfidat e menaxhimit te burimeve njerëzore nё
kushtet e konkurencёs globale
a) Përcaktimi i kompanive shumëkombëshe dhe arsyet për ekzistencën e tyre
Investimet e huaja direkte u përmendën si një ndër format kryesore të shfaqjes së
dukurisë së globalizimit në ekonominë botërore. Në këtë kontekst rolin kryesor e
luajnë të ashtuquajturat kompani shumëkombëshe. Megjithatë, pavarsisht rritjes së
vazhdueshme të rolit të tyre, mund të thuhet se ende nuk ekziston një përkufizim i
vetëm dhe i pranuar nga të gjithë për këto kompani. Ekzistenca e përkufizimeve të
shumta vjen si rezultat i elementëve të ndryshëm që mund të merren si bazë për ti
përcaktuar ato.
b)Kompanitë shumëkombëshe dhe rëndësia strategjike e menaxhimit te burimeve
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njerëzore
Menaxhimi i burimeve njerëzore përfaqëson proçesin nëpërmjet të cilit një kompani
siguron punonjësit e vet dhe bën të mundur që ata të jenë sa më efektivë dhe efiçentë
në realizimin e detyrave të tyre. Ky proçes përfshin rekrutimin, përzgjedhjen,
trainimin, zhvillimin, vlerësimin e kompensimin e punonjësve, si dhe vendosjen e
marrëdhënieve të mira me ta. Por, menaxhimi i burimeve njerëzore në një kontekst
ndërkombëtar përfaqëson një proçes shumë më kompleks, për arsye të ndryshimeve
që ekzistojnë ndërmjet mjediseve të biznesit në vendet e ndryshme ku ka shtrirë
aktivitetin e saj një kompani e caktuar.
c) Funksionet kryesore të menaxhimit të burimeve njerëzore, në kontekstin e një
kompanie shumëkombëshe
Proçesi i menaxhimit të burimeve njerëzore përfshin një seri funksionesh, të cilat
së bashku kanë për synim të sigurojnë dhe mbajnë ata punonjës që do të çojnë në
realizimin e objektivave dhe qëllimeve të organizatës. Funksionet e menaxhimit të
burimeve njerëzore kanë të bëjnë me: :a) rekrutimin dhe përzgjedhjen, b) zhvillimin
dhe trainimin, c) vlerësimin e performancës, d) kompensimin si dhe e) marrëdhëniet
në vendin e punës apo marrëdhëniet punonjës-menaxherë.
d) Politikat bazë të menaxhimit dhe rekrutimit të burimeve njerëzore dhe lidhja e
tyre me strategjinë e ndjekur nga kompania shumëkombëshe
Perlmutter është ndër të parët që ka ideuar një tipologji mbi politikat e menaxhimit
dhe rekrutimit të stafit në kompanitë shumëkombëshe. Kjo tipologji është
konsideruar nga autorë të ndryshëm si një instrument i rëndësishëm për të kuptuar
strategjitë ndërkombëtare të këtyre kompanive. Sipas Perlmutter, një kompani
shumëkombëshe fillimisht përbëhet nga një staf etnocentrik, i cili gradualisht
shndërrohet në një staf policentrik. Më vonë, pas një eksperience të gjatë të kompanisë
në tregjet ndërkombëtare, politika e saj orientohet më tepër drejt gjeocentrizimit.
Tabela 2. Politikat e menaxhimit dhe rekrutimit sipas Perlmutter
Aspekte të
organizatës/Politika

Etnocentrike

Policentrike

Gjeocentrike

Autoriteti dhe
vendimmarrja

E lartë në HQ

Relativisht e ulët në
HQ

Bashkëpunim mes HQ
dhe degëve

Vëllim i lartë
urdhërash dhe
këshillimesh nga HQ
për filialet

Komunikim i pakët
ndërmjet HQ dhe
filialeve

Komunikim i mirë
ndërmjet filialeve në
mbarë botën

Njerëz nga vendi
mëmë zhvillohen për
pozicione kyçe nëpër
botë

Njerëz nga vendi
pritës zhvillohen për
pozicione në vendin
e tyre

Njerëzit më të mirë kudo
qofshin zhvillohen për
pozicione kyçe kudo
nëpër botë

Komunikimi

Rekrutimi i stafit

Secila prej këtyre politikave ka avantazhet dhe disavantazhet e veta, prandaj
përzgjedhja e njërës apo tjetrës varet në një masë të madhe nga karakteristikat dhe
objektivat e organizatës. Siç u theksua edhe në seksionin më lart, është shumë e
rëndësishme për një kompani shumëkombëshe të bazohet në objektivat strategjike
të saj gjatë hartimit dhe zbatimit të politikave të menaxhimit dhe organizimit të
personelit, me qëllim që ato të ndikojnë pozitivisht në rritjen e nivelit të performancës
së saj.
89

3.Politikat e rekrutimit tё menaxherёve dhe efektet e tyre nё pёrformancёn e
filialeve te kompanive shumёkombёshe nё Shqipёri
a)Vështrim i përgjithshëm mbi politikat e rekrutimit të menaxherëve në filialet e
kompanive shumëkombëshe
Në kuadrin e menaxhimit të burimeve njerëzore, një vend të rëndësishëm zë studimi
dhe aplikimi i politikave rekrutuese të menaxherëve të filialeve të këtyre kompanive,
më saktë i politikës që lidhet me kombësinë e tyre. “Të kesh njerzit e duhur, në vendin
dhe kohën e duhur, përbën çelësin e rritjes së një kompanie në arenën ndërkombëtare.
Nëse e kemi zgjidhur me sukses këtë problem, jemi në gjendje t’i përballojmë më së
miri të gjithë të tjerët që vĳnë pas’’.
Bazuar në tipologjinë e Perlmutter firmat shumëkombëshe kanë mundësinë të
zgjedhin ndërmjet tre alternativave për sigurimin e menaxherëve të filialeve të tyre.
Ato mund të dërgojnë një menaxher nga vendi mëmë(parent country national, PCN)
ose mund të punësojnë një menaxher nga vendi pritës(host country national, HCN)
apo nga ndonjë vend i tretë(third country national, TCN).
b)Faktorët që ndikojnë në përzgjedhjen e menaxherëve të filialeve në kompanitë
shumëkombëshe
Studiues të ndryshëm, bazuar në analiza teorike dhe hulumtime empirike, kanë
arritur të evidentojnë një seri faktorësh që mund të përcaktojnë zgjedhjen ndërmjet
një menaxheri nga vendi mëmë, një menaxheri nga vendi pritës apo një tjetri nga një
vend i tretë.
Karakteristikat e kompanisë shumëkombëshe
Marrja e vendimit, lidhur me burimin e rekrutimit të menaxherëve, që do të drejtojnë
filialet e kompanisë shumëkombëshe, është e lidhur ngushtë edhe me karakteristikat
e vetë kësaj kompanie. Një gjë e tillë është përmendur nga autorë të ndryshëm, të cilët
kanë argumentuar se, niveli i ndërkombëtarizimit të një kompanie shumëkombëshe
të dhënë, intensiteti i përdorimit prej saj të aktiviteteve të kërkim-zhvillimit dhe
madhësia e saj, përcaktojnë në mjaft raste kombësinë e menaxherit në krye të një
filiali.
c) Transferimi i menaxherëve nga vendi mëmë dhe sfidat që shoqërojnë këtë
proçes
Kostoja e menaxherëve nga vendi mëmë
Siç është theksuar edhe më lart, pavarësisht avantazheve të shumta që rrjedhin
nga transferimi i menaxherëve nga vendi mëmë në terma të rritjes së kontrollit
dhe koordinimit ndërmjet aktivitetit të kompanisë mëmë dhe atĳ të filialeve,
ata përfaqësojnë një politikë rekrutimi shumë të kushtueshme për kompanitë
shumëkombëshe. Për më tepër, në shumicën e organizatave matja e kësaj kostoje
është më tepër një art sesa një shkencë. Zhvendosja në një vend të huaj përbën
një ndryshim të madh për punonjësit dhe familjet e tyre, prandaj sigurimi i një
mbështetjeje të vazhdueshme ndaj tyre nga ana e kompanisë, si gjatë ashtu edhe pas
përfundimit të detyrës, është mëse i domosdoshëm.
Tabela 3. Cilësitë e një menaxheri të suksesshëm nga vendi mëmë
Faktorë të lidhur
me punën

Faktorë të lidhur
me marrëdhëniet
ndërpersonale

Faktorë të
lidhur me
motivimin

Gjendja familjare
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Aftësitë
gjuhësore

Toleranca

Besimi në
misionin e
kompanisë

Gatishmëria e
bashkëshortes për të
jetuar jashtë

Gjuha e
vendit pritës

Familjariteti me
vendin pritës
dhe aktivitetin
e qëndrës së
kompanisë

Fleksibiliteti

Përputhja e
detyrës me
orientimin e
karrierës

Një bashkëshorte
që përshtatet dhe
mbështetëse

Komunikimi
jo verbal

Aftësitë
menaxheriale

Mos paragjykimi

Interesi për
eksperienca
jashtë vendit

Martesa të
qëndrueshme

Kompetenca
administrative

Ndjeshmëria
kulturore dhe
mungesa e
etnocentrizmit

Interesi i
veçantë për
kulturën e një
vendi pritës

Aftësitë
ndërpersonale

Gatishmëria për
të fituar modele
të reja sjelljeje
dhe qëndrimi

Aftësitë teknike

d)Transferimi i menaxherëve nga vendi pritës për në qëndrën e kompanisë, një
alternativë për krĳimin e kanalave të komunikimit qëndër-filial
Zgjerimi i vazhdueshëm i kompanive shumëkombëshe në kërkim të oportuniteteve
të biznesit është tashmë një proçes i pashmangshëm. Por, hapja e filialeve të reja në
një numër më të madh vendesh, e bën më të vështirë për qëndrën e kompanisë që të
zhvillojë marrëdhënien e dëshiruar me këto filiale. Në thelb të kësaj marrëdhënieje
qëndron aftësia e kompanisë mëmë për t’i bërë filialet të veprojnë në përputhje me
objektivat e përbashkëta të organizatës. Për të arritur këtë kompania mëmë përdor disa
tipe mekanizmash kontrolli, ndër të cilët, siç është theksuar dendur gjatë seksioneve
paraardhëse, bën pjesë edhe transferimi i menaxherëve nga vendi mëmë. Menaxherët
nga vendi mëmë kryejnë një sërë funksionesh në ndërtimin e marrëdhënies kompani
mëmë-filial si, ushtrimin e kontrollit mbi filialet, bashkërendimin e aktivitetit të tyre
me atë të kompanisë mëmë dhe transferimin e njohurive nga kjo e fundit për në
filiale.
e)Politikat e rekrutimit të menaxherëve të filialeve dhe efektet e tyre në
performancën e këtyre filialeve
Është e natyrshme që të gjitha përpjekjet e bëra për vendosjen e personit të duhur në
pozicionin e menaxherit të filialit kanë si synim final të ndikojnë në përmirësimin e
performancës së tĳ. Duke patur parasysh një fakt të tilllë, seksioni në vazhdim ofron
një seri argumentash teorikë dhe empirikë të sjellë në literaturën e menaxhimit të
burimeve njerëzore nga autorë të ndryshëm mbi efektet e politikave rekrutuese të
menaxherëve në performancën e filialeve.
Një ndër çështjet më të diskutueshme lidhur me menaxhimin e kompanive
shumëkombëshe, si në teori ashtu edhe në praktikë, është ajo që lidhet me faktin
se performanca optimale e tyre mund të arrihet si përmes aplikimit të strategjisë
shumëkombëshe (adoptimit), ashtu edhe nëpërmjet aplikimit të strategjisë globale.
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Lidhur ngushtë me këto dy strategji qëndron edhe marrja e vendimit mbi menaxherët
që do të drejtojnë këto filiale.
f)Modeli teorik mbi praktikat e përzgjedhjes së menaxherëve në filialet e
kompanive të huaja në Shqipëri
Në seksionet e mësipërme të kësaj pjese u prezantuan argumentat teorikë të autorëve
të ndryshëm mbi faktorët që ndikojnë në përzgjedhjen e menaxherëve të filialeve në
kompanitë shumëkombëshe, mbi efektet e kësaj përzgjedhjeje në performancën e
filialeve dhe argumentat mbi sfidat që shoqërojnë transferimin e menaxherëve nga
vendi mëmë për të drejtuar këta filiale. Në këtë seksion do të prezantohen faktorët që
mund të ndikojnë në përzgjedhjen ndërmjet menaxherëve të huaj dhe atyre shqiptarë
për të drejtuar filialet e kompanive të huaja në Shqipëri.
Kompanitë shumëkombëshe kanë tre burime nga ku mund të rekrutojnë menaxherët
e filialeve të tyre. Ato mund të vendosin të transferojnë një menaxher nga vendi
mëmë, të punësojnë një menaxher nga vendi pritës apo një menaxher nga një vend i
tretë. Ekzistojnë tre arsye kryesore pse kompanitë mund të preferojnë transferimin e
menaxherëve nga vendi mëmë, të cilat janë: a) plotësimi i vendit të punës, b) zhvillimi
i menaxherëve dhe c) zhvillimi i organizatës. Nga ana tjetër, autorë të tjerë përmendin
arsyet pse menaxherët lokalë mund të jenë më të preferueshëm: a) mungesa e
familjaritetit të menaxherëve nga vendi mëmë me mjedisin e vendit pritës, b) kostoja
e lartë e menaxherëve nga vendi mëmë për t’u përshtatur me mjedisin e vendit pritës.
Secila prej këtyre arsyeve merr rëndësi të veçantë në situata të veçanta, të cilat mund
të lidhen me karakteristikat e vendit mëmë, të vetë kompanisë shumëkombëshe,
karakteristikat e vendit pritës, ato të industrisë ku operon kompania, si dhe me
karakteristikat e filialit për të cilin bëhet fjalë.
4.Aspekte metodologjike të kërkimit në përzgjedhjen e burimeve njerëzore
Prezantimi dhe analiza e rezultateve të studimit
Nga intervistat e zhvilluara në 3 bankat rezulton se arsyet për transferimin e
menaxherëve në vendin tonë lidhen me:
• nevojën për të transferuar njohuri teknike dhe menaxheriale.
• nevojën për të zgjeruar eksperiencën ndërkombëtare të menaxherëve.
• mungesen e menaxherëve të kualifikuar.
•
nevojën për të rritur nivelin e kontrollit dhe koordinimit ndërmjet qëndrës së
kompanisë dhe filialit.
Përzgjedhja e menaxherëve është bërë duke patur parasysh:
• Aftësitë teknike dhe menaxheriale.
• Eksperienca e tyre ndërkombëtare në industrinë bankare.
Grafiku 1. Shpërndarja e kompanive sipas industrive ku operojnë
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Arsye të tjera përfshĳnë shfrytëzimin e burimeve të lëndëve të para dhe afërsinë
gjeografike me Shqipërinë. Kjo, ndeshet më tepër në rastet e kompanive që merren
me aktivitet tregëtar, ku 63 nga kompanitë e survejuara raportojnë që filialet e tyre
në Shqipëri përbëjnë investime tërësisht të reja, ndërsa 17 që kanë blerë ndërmarrje
ekzistuese.
Grafiku 2. Arsyeja e hyrjes në tregun shqiptar
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Përsa i përket numrit të degëve në Shqipëri, 70% e kompanive të studiuara raportojnë
që kanë vetëm një degë, në 15% të tyre ky numër varion nga 2 deri në 10, ndërsa pjesa
tjetër, prej 12 kompanish, kanë mbi 10 degë. Italia përfaqëson vendin nga ku e kanë
origjinën shumica e kompanive(me 46.3%), e ndjekur nga Greqia (me 12.5%) dhe
Gjermania e SHBA (me nga 8.8%). Nga survejimi rezulton gjithashtu se 88% e këtyre
firmave nuk kanë qëndra rajonale dhe filiali i tyre në Shqipëri raporton direkt tek
kompania mëmë.
Grafiku 3. Shpërndarja e kompanive sipas vendit të origjinës
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Konkluzione
Globalizimi përfaqëson sot një dukuri gjithëpërfshirëse, pasojat e të cilit janë të
ndjeshme në të gjitha vendet, si në ato të zhvilluara ashtu edhe në vendet në zhvillim.
Zgjerimi i investimeve të huaja direkte i dedikohet në një masë të konsiderueshme
veprimtarisë së kompanive shumëkombëshe.
Investimet e huaja direkte kanë luajtur një rol të rëndësishëm në zhvillimin e sektorit
privat dhe ekonomisë shqiptare.
Një menaxher shqiptar në pozicionin e drejtuesit të degës lehtëson marrëdhënien
e kompanisë me mjedisin e jashtëm, për arsye të njohjes së pritshmërive të
konsumatorëve, te mënyrës sesi bëhet biznes në Shqipëri, te mjedisit politiko-ligjor
etj.
Ndërkohë, funksionin e koordinimit të aktivitetit të degëve dhe krĳimin e kanaleve
të komunikimit ndërmjet tyre dhe kompanisë mëmë mund ta kryejë shumë mirë një
menaxher nga vendi mëmë i vendosur në pozicionin e drejtuesit të përgjithshëm të
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aktivitetit të kompanisë së huaj në Shqipëri.
Rekomandime
-Kompanitë mëmë të ofrojnë programe të përshtatshme tainimi për të reduktuar
shfaqjen e dukurisë së shokut kulturor.
-Institucionet universitare shtetërore të bëjnë përpjekje maksimale për promovimin
e studentëve të tyre tek kompanitë e huaja.
-Të rritet cilësia e pregatitjes së menaxherëve dhe specialistëve në fusha të ndryshme
të K&Zh me qëllim që menaxherët e huaj të zëvendësohen me menaxherë shqipëtarë.
-Të bëhen analiza të mëtejshme se cilët industri operojnë kompanitë e huaja në mënyrë
që institucionet arsimore të orjentojnë studentët drejt studmit të këtyre degeve.
-Institucionet përgjegjëse shtetërore të luajnë një rol më të madh për të përmirsuar
imazhin e vendit tonë përsa i përket rriskut politik.
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Anxiety as a factor to English language learning in high schools
Valbona Softa
Kolegji Universitar “Wisdom”
Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore
Abstract
Continuous educational reforms in Albania have generally impacted the school curricula in
pre - university system for almost a decade now, and more specifically turned the subject
of English language into a must. Great strategies in the country enhance values and the
importance of applying English language curricula in overall education system by extending it
to the elementary school up to the Second Cycle of Studies at university, as a means of cultural
integration and scientific development. This study aims to present a theoretical background
of strategies for learning English language and also surveys through a standardized test the
level of students` anxiety in terms of using and learning English language. It also identifies
students` reactions toward English language. The target students group (N=330) includes
the range of age 15-18, attending non public high school. The instrument used in this study
is Attitude Motivation Test Battery, (AMTB), 2004. Two scales of AMTB were used in this
study to measure students` anxiety level and the students` reactions. The test items surveyed
reactions of anxiety, first, while learning English in the classroom environment, scored at max
35 points and, second, when using English language outdoors scored at max 30 points. The
data was processed with SPSS 18 and the quantitative results revealed that the level of anxiety
when learning English in the classroom environment students were not subject of anxiety, the
result showed a mean rated at value (3) out of (6), and the level of anxiety when using English
language outdoors was low, the result showed a mean rated at value (4) out of (6) according
to a Likert scale measure. Students overall reflected positive attitudes to language learning.
Fjale Kyçe: Attitude Motivation Test Battery, educational reforms, anxiety level, English
language, CEFR Common European Framework of References.

Introduction
English language learning has become a national priority in Albania in the past
decade, bringing substantial changes to every educational level in respect to
university graduation, admission in the Second and Third Cycle of Studies at
university, Doctorate program admissions, school curricula and teaching program.
It seems that English language is a must for the whole education system in general.
Actually, foreign language learning enables faster integration of Albanian students
into this giant step that the country is facing currently, as well as it sets conditions for
the best presentation of our national values to the culture of other European people.
These educational reforms in Albania have significantly aﬀected subject programs
in the pre-university education system. Major national strategies in the country
promote the values and importance of applying English curricula to Albanian schools
as a necessity for integration and cultural development of students. The National
Strategy for Pre-University Education, 2005-2015, writes in a special section: "English
Language consideration is a priority. Among other considerations, this language will
be included as a compulsory exam in the A-level exams of Public School Matura, in
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order to master it as best as possible. Also, related to language mastery, the teaching
of the English language has been introduced in the third elementary grade, English
language departments have been added to the universities, Albanian publishing
Houses are open for publications in respect to English-speaking publishers, and the
English language exam in State Matura will have the highest coeﬃcient for certain
university admission by the year this law was approved (MAS, SKAP, 2007, p.10).
Following this strategy, in 2015, the test of English became compulsory for the State
Matura and international tests of English were accepted for Second and Third Cycle
of Studies admissions, (Order Nr. 52, 03.12.2015, Ministry of Education and Sports,
Tirana; Law No.69/2012 and Decision of Council of Ministers No. 78 for the A-levels
and University admissions, 2015).
These major changes call for a revelation of the factors leading to foreign language
learning in the pre-university system, where the learner sets the basis from the point of
view of culture on language, creates ideas in terms of social and functional language
that the foreign language oﬀers, as well as acquires the basics of language at the level
of knowledge, understanding and implementation, (Mita N., 2009). At the same time,
it is important to highlight the attitudes, tendencies and expectations that students
have for English language nowadays. This issue applies to understanding the level
of awareness about the importance of foreign language, as well as the assessments
that students give about the subject and the teacher of a foreign language. Other
fundamental elements in learning a language are those that reflect the aﬀective and
cognitive side of this process, such as anxiety, self-confidence, security, achievement
of objectives, elimination of risks, reduction of control by others, associating with the
unknown, maintaining the level of optimism, etc. In this case, the study discovers
the reactions of pupils towards learning English language in Albania high schools
considering English language as a very useful competence in the global world.
Learning a foreign language provides Albanian students with opportunity to found
solid basis for presenting national values to the European people and for a closer
benefit the one of achieving a more professional and advanced education.
Literature Review
Anxiety as a factor in the process of learning a foreign language has been investigated
for a long time now. Researchers have studied the role of anxiety in learning foreign
languages since the 1970s (MacIntyre & Gardner, 1991; Phillips, 1992; Gardner,
2005, Hashwani, M. S.,2008). and their findings have shown a negative relationship
between anxiety in learning foreign language and level of achievement. Gardner R.
C, (2005, 2009) supported the hypothesis that anxiety aﬀects the student's success
factor in learning foreign language negatively, and anxiety also aﬀects motivation
and attitudes to learning foreign language Gardner, 2005, 2009, Caaltalkfinal).
Anxiety as factor is widely believed that "teaching a foreign language is a stressful
activity for some language scholars" (Hewitt & Stefenson, 2011, Khodadady E.,
Khajavy G. H., p. 270). Many researchers have consequently studied the role of anxiety
in learning foreign languages (MacIntyre & Gardner, 1991; Phillips, 1992; Aida, 1994;
Gardner, 2005) and their findings have shown a negative correlation between anxiety
in learning a foreign language and level of achievement (Khodadady E., Khajavy H.,
2013).
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Despite being universally accepted by foreign language scholars that
anxiety is the most potent factor impeding foreign language learning (Naiman et al.,
1975; Krashen, 1981: Rivers, 1964), research indicates that the relationship between
anxiety with foreign language achievements is subtle, and the observation of this
relationship should consider nature for the anxiety concept and the situation in
which this relationship is being investigated (cit. Gardner, 1985, p. 16). The results
for the role of anxiety of Albanian students in learning English compared to other
researches, for example with the level of anxiety in Pakistani students, Abdol L., et.al
(2011) are lower.
Methodology
Objectives of the study
The study aims at surveying if the anxiety as a factor is present in English language
learning in the English class and while using it outdoors at a sample of students in
secondary school. It aims at finding what are students` reactions toward English
language learning while at class? It also identifies reactions while using English
language outdoors. The survey will be completed according to the measurement of
items included in a standardised test for attitudes towards foreign language learning.
Research Questions
Do high schools students feel anxiety when they learn English language while in the
English class, and if they do, what is the level of anxiety?
Do high schools students feel anxiety when they use English language while
outdoors, and if they do, what is the level of anxiety?
Instrument of Attitude Motivation Test Battery, AMTB
The English language version of the motivational and behavioural test of English is
designed for students in secondary school who learn English as a foreign language
and it consists of 12 items, (http://publish.uwo.ca/~gardner/docs/englishamtb.pdf)
R.C. Gardner, 2005. Mini test scales are used in questionnaires for subjects from
diﬀerent countries such as Catalan, Japanese, Portuguese, Polish and Romania.
Anxiety in this study is defined as anxiety in the language of foreign language
learning and anxiety in the use of foreign language.
The statements that are measured with a Likert scale, (Pallant.J., 2010), consisting
of 6 categories with content from no approval at all to the highest level of approval:
Strongly Disagree, Moderately Disagree, Slightly Disagree, Slightly Agree,
Moderately Agree, Strongly Agree are encoded with respective values from 1 to 6.
The values 1-3 showed no anxiety and values from 4-6 showed positive results for
this variable. The items for the scale of anxiety in the English class are measured at
maximum value of 30 points, and the items for the scale of anxiety in language use
are measured at maximum value of 35 points.
Data collection, sample and ethical consideration
For the data collection to be used in this study, it was taken formal permission in
the high schools and public education institutions, in order to conduct the survey.
The objectives of the study were introduced to the directors and the subjects, who
were guaranteed for an absolute anonymity. The research process also provided
volunteering option for the people who were to take part in it. The procedure of
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test completing was explained to the participant according to description of test
administration by the AMTB author. The data collection was administered correctly
according to the test manual. The sample of the research consists of N=330 high school
students. In the sample selection was applied the ‘Stage’ and ‘Cluster Sampling’
technique. The size of population for the research questions was the representative
sample number of non public high school students in Tirana N=814, out of which was
calculated the sample for the study. On the basis of sample size calculator ‘Roarsoft
Sample Size’, with a representative power of 95 %, error limit acceptance 5% and the
disperse of the answers 50% it resulted a sample of : n= 330 subjects.
Data analysis
Reliability analysis was conducted to check if the scales were reliable to be used. The
Cronbach's alpha reliability coeﬃcients of AMTB scales (Pallant.J. 2010), resulted
for anxiety in class (α=.701) and anxiety in language use anxiety (α=.751). For the
data processing in the SPSS 18 the techniques of descriptive statistics were used to
find frequencies and mean values for the two scales of anxiety, values at the range
1-6. Also the descriptive statistics were processed for every item of each scale, at
points from 0-35 for the scale of anxiety in language learning in class and 0-30 for
the language use outdoors, which following is introduced by graphs for the items of
each scale.
Results
This table shows statistical data for the fourth scale of AMTB “Anxiety in the English
class”. The overall score for this scale was 35 points, according to the test manual,
and the alternatives of choices started with a strong disagreement coded Absolutely
Disagree to Absolutely Agree, in a range of 1 - 6 degrees. The pupils` responses in the
AMTB varied in values from a null value coded (1) to the maximal value 35 points,
coded (6). In order to find out the respective values for the answers, the frequency
values were taken, and descriptive statistics for the mean values, and the modes for
the most frequent answers.
Table 4. Statistical data for “Anxiety in the English class”
Alternatives
responses

of

Number
students

Slightly Disagree
(3)

286

Slightly agree (4)

44

of

Frequency
%

Mean Value

Overall Score in
points out of 35

3.13

15.

86,7
13,3

The overall score for this scale was 35 points, according to the test manual, and the
alternatives of choices started with a strong disagreement coded Absolutely Disagree
to Absolutely Agree, in a range of 1 - 6 degrees. The pupils` responses in the AMTB
varied in values from a null value coded (1) to the maximal value 35 points, coded
(6). In order to find out the respective values for the answers, the frequency values
were taken, and descriptive statistics for the mean values, and the modes for the most
frequent answers. For the scale “Anxiety in the English class”, the mean value is 3.1
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and the subjects` answers are mostly gathered around code 3, ‘Slightly disagree`.
This result reveals a negative feeling of anxiety. The mean value data 3.1 correspond
to an overall average score of 15 out 35 in this scale. 286 students or 86.7% of them
expressed their slight disagreement with the fact that they feel anxiety in the English
class, this stands for the fact that they do not feel anxious, but are not fully convinced
of this feeling. 44 students or 13.3% of them feel little anxiety in the English class.
According to the data, it results that the anxiety intensity at students in English class
is negatively valued.
Table 4.
Data for the average score in points for each item of the scale

I never feel quite sure of myself when I am speaking in our English class

Total value
of the scale
(35 points)
11

It embarrasses me to volunteer answers in our English class

11

Items of the scale “Anxiety in the English class”

It worries me that other students in my class seem to speak English better than I do

12

I get nervous when I am speaking in my English class

13

I don’t get anxious when I have to answer a question in my English class.

14

I am sometimes anxious that the other students in class will laugh at me when I speak
English.

14

I feel confident when asked to speak in my English class

20

I am calm whenever I have to speak in my English class

20

I don’t understand why other students feel nervous about speaking English in class.

18

Students who claim they get nervous in English classes are just making excuses.

16

Average score in points

15

Figure 1 “Anxiety in the English class”
Anxiety in the Use of English
The overall score for this scale was 35 points, according to the test manual, and the
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alternatives of choices started from a strong disagreement `Absolutely Disagree`
to `Absolutely Agree`, in a range of 1 – 6 Likert scale. The maximal value of the
whole scale is 35 points. In order to find out the respective values for the answers,
the frequency values were taken, and descriptive statistics for the mean values, and
the modes for the most frequent answers.
Table 3. Data for the scale ‘Anxiety in the use of English’
Alternatives

Number
students

Slightly disagree
(3)

24

Slightly
(4)

agree

of

294

Frequency
%

Mean value

Overall Score in
points out of 35

4

21

7.5

92.5

For the scale “Anxiety in the use of English”, the mean value is 4 and the subjects`
answers are mostly gathered around code 4, ‘Slightly agree`. This result reveals a
mild feeling of anxiety in the use of English. The mean value data in this scale is (4)
and corresponds to an overall average score of (21) out of (35). 294 students or 92.5%
of them expressed a slight agreement with the fact that they feel anxiety in the use of
English outdoors, ranged at a very low level. 24 students or 7.5 % of them do not feel
anxiety in the use of English however they are not quite sure of the fact.
Table 1. ‘Anxiety in the use of English language’
Items of the scale “Anxiety in the use of English language”

Score in Points
out of
35

I would get nervous if I had to speak English to a tourist.

18

Speaking English anywhere makes me feel worried.

11

It would bother me if I had to speak English on the telephone.

11

I would feel uncomfortable speaking English anywhere outside the classroom.

12

I feel anxious if someone asks me something in English.

20

I feel very much at ease when I have to speak English.

25

It doesn’t bother me at all to speak English.

24

I would feel quite relaxed if I had to give street directions in English.

13

I would feel comfortable speaking English where both Japanese and English speakers
were present.

14

I would feel calm and sure of myself
if I had to order a meal in English.

20

Average Score of the scale

21

100

Figure 2. Anxiety in the Use of English language outdoors
Conclusions
According to Albanian non public high school students' reactions for the role of
anxiety in the English Class, it results that they do not feel anxiety and they are
almost quite sure to speak the language. This corresponds to the fact that the English
class with its linguistic components oﬀers a comfortable setting in non public high
schools to motivate them. However, students say they feel a little nervous and are not
very confident when they speak English outdoors. Also the level of anxiety increases
from other students` responses in the class. Students claim that there is no need to
feel anxious in the English class and they use this fact as an excuse, in order not to
prepare the assignments. Students have generally reflected very positive attitudes to
the English class and have expressed no anxiety to speaking English in classroom,
average score of the scale 14 out 35. On the other hand, students have revealed a
slight sense of anxiety when using language outdoors, with an average score of the
scale 21 out of 35. Students have shown that they feel at ease when having to use
the language, when speaking English to a tourist, and can easily use English for
communication purposes like phone use, however they would be in diﬃculty when
giving directions in the streets and providing answers to questions in English. They
do not feel comfortable to speak the language anywhere they are in the presence
of other foreigners. Overall, this study found that Albanian nonpublic high school
students do not feel anxious during the English class and they feel slightly anxious
when they to use they language in real life.
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Types of review of criminal procedure pursuant to lcp of the Republic of
Macedonia
Assoc. Prof. Shaban Sulejmani
1. General overview on the issue of reviewing the criminal procedure
After the Second World War, the Republic of Macedonia was also part of the
international subject of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia. The SFRY on
12 October 1948 issued the first Criminal Procedure Law. According to this law, the
criminal procedure concluded with a final judgment could be re-examined in the
following cases:1
when it is proved that the judgment is based on a false document or false statement
of the witness or expert;
when it is proved that the judgment was rendered due to the criminal oﬀense of
the public prosecutor, the person who conducted the investigation, the judge or
lay judge;
when new facts or new evidence are submitted which alone or in conjunction
with the evidence and proceedings earlier are appropriate to cause the convicted
person to be released or his judgment under the more lenient or harsher criminal
law or trial of the person who has been released, respectively against whom the
charge is refused.
According to this Law, the review of the criminal procedure is allowed both to the
benefit and to the detriment of the convicted person. A review for the benefit of
the defendant may be made after his death, regardless of the prescription, while
to the detriment of the convict is not allowed provided that he has not spent more
than one year after learning about new facts and evidence.2 In 1953, a new CPC was
adopted, which expanded the reasons for a fair review of the completed procedure
by a final judgment, adding to the reasons that did not appear in the 1948 LCP, which
consisted of the following cases:
- when a person has been convicted more than once for the same oﬀense, or
- when some persons were convicted of a single oﬀense that could have been
committed by only one person or one of them (Article 379, paragraph 1, point
1-4).
With the amendments and supplements of 1959, the existing grounds for review of
the case concluded with a final judgment are added to two other causes, namely:
- when the verdict with which the accusation was rejected is given because the public
prosecutor has renounced it while it is proven that this was done because of the
criminal oﬀense of misuse of oﬃcial authority of the public prosecutor (point 3, al.1,
article 379) , and
- when in the case of a conviction for a continuing criminal oﬀense or for another
criminal oﬀense, which according to the law includes more than one action, new
facts or evidence are provided that indicate that the convicted person has committed
the act that would include the oﬀense as if were aware of it, or indicate that the
convicted person did not carry out the act involved in the convicted oﬀense, and
1
2

Article 292, LCP of FPRJ, of the year 1948.
Article 293 paragraph. 1 of LCP of SFRY of the year 1948.
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the existence of new facts would have a significant impact on the imposition of the
punishment (point 6, paragraph.1, article 379).
Meanwhile, amendments to the CPC were made during 1962, 1967, 1970, 1973, 1976.
These changes could be said to have not followed the review institution, although
some of these changes had an indirect impact on the review institution as well.
After the independence of the Republic of Macedonia, a considerable part of the
SFRY legislation, including the KPP, remained in force for a time. Thus, in accordance
with Article 5, paragraph 1 of the Constitutional Law for the Implementation of the
Constitution of the Republic of Macedonia, the existing SFRY KPP was co-opted as
the LCP of RM.3
Only later the first law was passed, more precisely on 12 April 1997 was passed the
LCP of the Republic of Macedonia. According to the Law of Criminal Procedure
of Macedonia, the review is only allowed solely against the final decisions for
termination of proceedings and final judgments, which means that it is not
allowed for all decisions taken in the criminal procedure. The LCP of the Republic
of Macedonia in Article 449 paragraph 1 stipulates that the criminal proceedings
may be reviewed in favor of the convicted person and only to the detriment of the
judgment by which the indictment was dismissed is brought by the incompetent
court and the public prosecutor has filed proceedings before the competent court
and at the same time requested the review of criminal proceedings.4 With 2004
amendments and amendments, the 7th review basis for the benefit of the convicted
person is added to the grounds for review; by a decision of the European Court of
Human Rights and Freedoms, a violation of human rights and freedoms. In the same
year, a significant change in the part of the unjust review was made, where the 4th
case was added: when after the final judgment, with which the accused was found
guilty due to continuing criminal oﬀense of new injured persons appear, the first
instance court will change the verdict in the part related to the property lawsuit,
whereas the procedure was conducted on the basis of the proposal of the injured
party within a period of three months from the day they learned about the verdict.5
Meanwhile, changes were made in the following years, but these changes did not
follow the review institution.
2. Types of review of the criminal procedure
Macedonia's Criminal Procedure Law recognizes several revision versions, such as:
- unjust review (Article 447),
- continuation of the criminal procedure (Article 448),
- fair review (Article 449); and
- reviewing the defendant in absentia (Article 456).
2.1 The unjust review of the criminal procedure
An unjust review, or a change of the final judgment without review, does not
actually repeat the main trial, but only a final judgment on the sentence is changed.
According to renowned Croatian proceduralist Dr. Mladen Grubisha, this form of
misrepresentation the law has wrongfully introduced in the revision provisions and
this inconsistency is also accepted by the law itself when it says that “the final verdict
3
4
5

Oﬃcial Gazette of the RM, nr. 53 of the date 22nd November 1991.
Article 450.
Article 447, paragraph 1, sub-paragraph 4.
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may be amended even without going through the review process.”6 However, in this form
of review, it is not a question of measuring a new sentence, but for calculating or
verifying the amount of punishment according to defined rules, there is a possibility
for a simpler procedure compared to the procedure regular review.7
This form of review, if of exclusive benefit to the accused for several reasons:
- excludes the possibility of accumulation of penalties,
- excludes the possibility of serving a sentence twice because of the wrong calculation
of the punishment, etc.
It should be noted that improper review is only about final judgments with which
the punishment has been given, but not with rulings even in situations where they
are adequate to the verdict. Inappropriate review is essentially an amendment to the
punishable punishment, namely the resumption of a new punishment for criminal
oﬀenses committed in real and non-ideal union.8
Pursuant to Article 447 of the LCP of Macedonia, the final decision can be amended
without review in these cases:
when two or more verdicts against the same person have been imposed in many
final sentences and the provisions on the imposition of a single punishment for
unlawful criminal oﬀenses have not been applied;
when imposing a single punishment under the provisions for criminal oﬀenses in
the union, a punishment which, according to the provisions on a single punishment,
is included in the punishment imposed in a previous verdict;
when the final judgment, by which a single punishment is imposed on some
oﬀenses, can not be executed in part because of amnesty, forgiveness or other causes;
when the defendant has been found guilty of a continuing criminal oﬀense,
new defendants appear, the first instance court shall amend the verdict in the part
related to the property claim, and the procedure is based on a of the proposal of the
injured party within a period of three months from the day they learned about the
verdict. The formal condition to be met for changing the verdict without reviewing
the criminal procedure is the existence of the proposal of the authorized person.
The joint conviction in the three cases is provided on the proposal of the public
prosecutor or the defendant, provided that the court, before making a decision, in
the college session hear the opposite party.9
- In the first case, we are dealing with a procedural situation when the court, by two
or more verdicts, has given more punishments without imposing the provisions on
the merger of penalties, which is the omission by the court. This may result from
failure to inform the court, or if the public prosecutor is leading another criminal
proceeding at the same time, i.e. imposes punishment for other criminal oﬀenses. In
this situation, the court, by a new verdict, changes the previous judgment in relation
to the punishment by imposing a single punishment.
When the court grants a unique punishment, the court does not decide on the
type of criminal sanction, but only performs a technical operation in relation to
the punishment of the punishment, whereas the new circumstances resulting from
the final judgment may eventually serve as a basis for mitigation extraordinary
6
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sentencing. Although the law does not specify the composition of the three panel
judges, amending the sentence, the judicial practice is the one that adheres to the
position that this panel should consist of three permanent judges.10
The first instance court is competent to change previous judgments and to make a
unique decision, but this competence is cascaded. Thus, the court of first instance
who has adjudicated the criminal oﬀense for which he has given the most severe
punishment is competent to change previous judgments and to grant a single
punishment. When convictions are of a kind, the court having the most severe
punishment is competent, and when the sentences are the same, then the court that
has given the punishment the last changes the verdict.11
For the use of this form of extraordinary legal remedy, no other time limits or
limitations are envisaged.
- The second case has to do with that, if during the imposition of a single punishment
with the application of the relevant provisions, the punishment included in the
sentence according to the previous verdict was determined as well. The reason for
amending the final judgment in this case is the double penalty imposed. This case of
change occurs when the convicted person is tried for a criminal oﬀense committed
before commencing the serving of the sentence based on the previous verdict.12 For
the issuance of a judgment in this case, the competent court is the court which, in
imposing a single punishment, wrongly took into consideration the punishment
included in any previous judgment.
- In the third case, it is a procedural situation, when the single sentence given by a
final judgment on several criminal oﬀenses, namely at least for three oﬀenses, for
which one of the convicts was amnestied, while the other two should be be imposed
a unique punishment.
- In the case of two oﬀenses, of which one of the convicts is amnestied, the punishment
will be executed for that oﬀense for which there are no obstacles. In this case, the
court of first instance may amend the previous judgment and pronounce a new
punishment or determine what can be executed by the punishment given in the
previous verdict.13
I can rightly say that in the three cases it is not about the presentation of evidence and
new facts which would indicate that the factual situation was incorrectly verified,
they were confirmed by a final judgment.
Therefore, in view of the above, we can conclude that it is not a reconsideration of
the criminal procedure in the full sense of the word, but as it is emphasized in the
provision itself, it is about amending the final judgment without being use the legal
mechanism to review the criminal procedure.
2.2. Continuation of the criminal procedure
Continuing criminal proceedings is not a fair review, but only a form of proceeding
similar to a fair review of criminal proceedings. Article 448 of the PPL of RM provides
for the possibility of continuation of criminal proceedings upon the request of the
authorized plaintiﬀ in three cases:
- the court renders a decision to dismiss the indictment as ungrounded;
10
Проф. д-р М. Шкулиђ, Коментар законика о кривчном поступку, Београд, 2007, pg. 12501251.
11
Articles 447 paragraph 2 of LCP of the Republic of Macedonia.
12
Article 44 of Criminal Procedure Code of the Republic of Macedonia.
13
Article 447 paragraph 4 of CLP of the Republic of Macedonia.
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- before the commencement of the main trial, the indictment has been dismissed or
rejected in full; or
- by a ruling, the procedure is terminated in a final manner.
The court will enable the review of the criminal procedure if the public prosecutor
presents new evidence on the basis of which the court finds that the conditions for
reviewing the criminal proceedings are established.14
The continuation of the criminal proceedings at the request of the public prosecutor
may also occur if the criminal proceedings ceased before the commencement of the
main trial when the public prosecutor withdraws from the indictment, and by a
final judgment it has been established that the withdrawal is a consequence of the
criminal oﬀense.15 The law stipulates that criminal proceedings may be continued
at the request of an authorized plaintiﬀ as soon as the reasons for the decisions
rendered are terminated. It is interesting to note that with the new amendments to
the LCP of the Republic of Macedonia there is no expressly foreseen possibility of
termination of the procedure due to the permanent mental illness of the perpetrator
of the criminal oﬀense and in itself the continuation of the procedure as this obstacle
ceases existent. We think that this is done because this case is included in the broad
wording of the provision of Article 337, paragraph 1 subparagraph 2, without being
limited to specific cases, namely the temporary termination of proceedings and,
consequently, the possibility of The continuation of the procedure is not limited to
the deadline, so it is practically possible to prescribe the prosecution of the oﬀense or
to create other circumstances that exclude prosecution.
Although not stated in the law, it is logical that the request for review be filed with
the body whose decision or judgment is terminated. The continuation of criminal
procedure can only be done to the detriment of the defendant.
The continuation of the procedure is in the service of the speed of the criminal
proceedings, while on the other hand brings the uncertainty of the person who has
been suspended the proceedings, leaving the possibility to continue at any time,
therefore the competent bodies must act responsibly and with maximum care, in
order not to start the procedure without prior fulfillment of the conditions provided
by law.
2.3. Fair review of the criminal procedure
A fair review of the criminal procedure is provided in Article 448 and 449 of the LCP
of Macedonia. Although both articles refer to a fair review of the criminal procedure,
the review under Article 448 relates to the completed procedure by a final decision,
while Article 449 relates to the completed procedure by a final judgment.
2.3.1. Review of completed criminal procedure by final judgment
The revision of the completed criminal procedure by a final decision under Article
448 of the LCP of Macedonia represents the first form of review. The provisions of this
Article allow the possibility of reviewing the completed criminal procedure by a final
decision only because of new evidence, and not only in the indictment confirmation
procedure,16 but also in other previous procedures. The LCP of Macedonia, in the
14
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provision of Article 448, which regulates the revision of the completed criminal
procedure by a final decision, has reduced cases of review of the procedure before the
main trial. Regarding the review of the procedure under this provision, the prosecutor
authorized in the petition should submit objectively new evidence, which means that
the evidence presented in the first procedure, which the court could not consider.
The validity of the evidence here is estimated according to the criteria applicable
in the previous proceedings. Pursuant to Article 448 paragraph 2, the criminal
proceedings terminated by a final ruling before the main trial may be reviewed if the
public prosecutor withdraws from prosecution and if it is proved that the dismissal
was made because of the criminal oﬀense of misuse of the public prosecutor’s oﬃce.
Even in this case of the review of the criminal procedure, evidence and not new facts
should be presented, evidence that the parties and the court did not know during the
entire procedure. If the criminal proceedings have been terminated, regardless of the
reasons why the public prosecutor’s activity is not interrupted, on the contrary he is
authorized and may request from the ministry of internal aﬀairs (if it is a criminal
oﬀense which is prosecuted on the basis of oﬃcial duty), to gather new evidence. In
fact, it is the basic material, where the public prosecutor supports the request for a
review of the procedure. If the proceedings against a person, regardless of who has
once been dismissed, because it has been established that there is no criminal oﬀense
or criminal responsibility, ie that there is insuﬃcient evidence, then the procedure
can be reviewed only if new evidence is presented, on the basis of which the court
can satisfy itself that new conditions have been created for the conduct of criminal
procedure.17
2.3.2. Review of the completed criminal procedure by final judgment
Earlier, we pointed out that the final judgment is considered final, true and lawful
(res judicata pro veritate habitur).18 However, this does not imply the fact that that
judgment can not be subject to revision as to the factual situation. The adjudication
of the verdict can be done by reviewing the completed criminal procedure resulting
from a final judgment or as it is known in criminal proceedings as a fair review of
criminal proceedings.
The revision of the criminal proceeding concluded with a final judgment can be made
by filing a request for review as the most important and fundamental extraordinary
judicial remedy. The review relates to the final judgment as a whole, and not just to
some of its parts. Based on new evidence and facts, the court may modify the factual
situation ascertained in the previous final judgment.
The review of the procedure is related to all kinds of judgments that the current law
recognizes, namely:
- the verdict by which the accused is found guilty,
- the verdict by which the accused is acquitted of the charge; and
- the verdict by which the charge is rejected.
According to Article 449 of the LCP of Macedonia, the review of the criminal
procedure may be sought for the benefit of the convicted person. When submitting
the request of the convicted person to his benefit, he has no restriction, with which
the claim can be filed even after serving the sentence, regardless of whether it has
come to the statute-limitation or amnesty or forgiveness.
17
18

Д-р Ј. Проевски & М. Крцковски, vep. cit., pg. 420.
Д-р П. Марина, vep. cit., 1978, pg. 369.
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The purpose of reviewing the criminal procedure in favor of the convicted person
consists in the fact that the defendant is acquitted of the accusation for the oﬀense
punishable by a final decision or to refuse the charge against him or to be punished
by softer law. In the end, we can conclude that all cases for review of the criminal
proceedings concluded with a final judgment have the common ground, and that is,
both are new grounds which have not been recognized in the time of the receipt of
the verdict, respectively, were filed after the receipt of the previous verdict.
Conclusions
The positive side of the review of the criminal procedure consists in the fact that this
legal remedy is not only permissible to the detriment of the convict but also to the
benefit of him, that the law foresees the possibility that he may pronounce even after
the death of the convicted person which somehow gives a sort of sadisfaction to his
oﬀspring to clear his name and prestige. Moreover, this tool is not allowed to come
to terms when it comes to being used to the detriment of the convict, a circumstance
that is foreseen and precisely described in the law.
The scope of using this legal remedy expands from year to year. This is due to
the extension of the concept of human rights and freedoms, and more specifically
the decisions of the European Court on Human Rights and Freedoms, when a
violation of human rights and freedoms is confirmed. Therefore, the protection of
the freedoms and rights of any person, even those to whom a criminal procedure is
being conducted, are not allowed to be violated, with the lawgiver proving that there
has been a law in the LCP that for these categories of legitimate means legal rights to
be protected from injustice.
Despite the fact that in the theory of legal opinion there are thoughts about
the existence of a criminal procedure as an extraordinary legal remedy, with the
justification that the recognized principle of form of judicial decisions, and by this
legal remedy is sent to the justice authorities, it turns out that it is correct to think
that this remedy is in the function of protection of individual freedoms and rights,
guaranteed by the highest legal acts of a democratic state.
Therefore, the lawmaker in Macedonia has been vigilant in terms of protecting the
rights not only of the defendants, against whom a trial is conducted, but also against
the accused. This interest of the lawmaker is noted in the fact that this review of the
procedure has to do with all the judgments that the law in force recognizes, and
thus it can be said freely that it does not want to have unjust court decisions in the
criminal procedure.
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Bashkëpunimi i shtetit shqiptar me vendet ish-komuniste në rajon (19851990)
PhD Alida Avdullari
Fakulteti Histori-Filologji, Universiteti i Tiranës
Abstrakt
Politika e jashtme e shtetit shqiptar gjatë regjimit komunist është një çështje e trajtuar në
histori. Ajo që përmendet shumë cekët dhe nuk ka një trajtim të thelluar është fakti se çfarë
ndodhte me marrëdhëniet diplomatike të vendit në pesëvjeçarin e fundit të regjimit, kur
Shqipëria përpëlitej dhe nuk mundi të dilte nga rrethi vicioz ,pjesë e të cilit ishte bërë disa
vite më parë.
Kushtetuta e vitit 1976 kishte bllokuar mundësinë e marrjes së kredive, parimi i “mbështetjes
në forcat tona” kishte dështuar, alternativat për shtetin shqiptar ishin të pakta. I gjendur në
këto kushte shteti shqiptar bëri përpjekjet e tĳ të sforcuara për të marrë pjesë në konferencat
ballkanike duke treguar një afrimitet me fqinjët. Politika e fqinjësisë së mirë kishte qënë
parimi i politikës së dogmatizuar shqiptare për vite me rradhë. Por konferencat nuk ishin të
parapëlqyerat e këtĳ regjimi, sepse konsideroheshin si instrumentë të superfuqive të kohës
(Bashkimit Sovjetik dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës).
Në punimin tim përpiqem të bëj një tablo të marrëdhënieve ekonomike, politike dhe
kulturore të shtetit shqiptar në këto vite të fundit të regjimit komunist me shtetet komuniste
të rajonit , të cilat nga “mike” deri në vitet ’60-të u kthyen në “armike “ dhe u cilësuan si shtete
“revizioniste” pasi ishin nën influencën e BS. A pati një afrimitet me këto shtete apo qëndrimi
vazhdoj të ishte i ngurtë, pasi konjukturat e kohës nuk e lejuan? Çfarë reagimi ka shteti
shqiptar kur një apo më shumë nga këto shtete komuniste i ofron ndihmë ? Duke u bazuar
kryesisht në burime arkivore jam munduar të jap një kontribut për kë çështje.
Fjalë kyçe: shtete fqinje, politikë e jashtme, marrëdhënie diplomatike, regjim komunist,
vështirësi ekonomike.

Hyrje
Ashpërsimi i marrëdhënieve shqiptaro-sovjetike dhe ndërprerja e tyre në fund të
vitit 1961 u reflektua dhe në marrëdhëniet me vendet e tjera komuniste të Europës
Lindore, anëtare të Traktatit të Varshavës dhe të KNER (Këshillit të Ndihmës
Ekonomike Reciproke.) Qeveritë e tyre nuk u pajtuan me qëndrimet e Tiranës në
raport me Moskën dhe dënuan udhëheqjen shqiptare, duke i cilësuar veprimet e saj
si përçarëse. Me qëllim që ta izolonin udhëheqjen shqiptare dhe ta detyronin që të
ndryshonte qëndrim, qeveritë e vendeve të Evropës Lindore ndërmorën veprime të
hapura politike, ekonomike, kulturore e madje dhe diplomatike kundër Shqipërisë,
duke reduktuar në minimum marrëdhëniet me qeverinë shqiptare. Të parët që e
kërkuan largimin e ambasadorëve shqiptarë ishin qeveritë e Çekosllovakisë, të
Hungarisë dhe të Republikës Demokratike Gjermane, të cilat në të njëjtën kohë
tërhoqën edhe ambasadorët e tyre nga Tirana.1
Me kalimin e kohës, pas një pauze vendi ndjeu nevojën për tregje dhe bashkëpunim.
Europa Lindore ishte një treg i rëndësishëm për eksportet tradicionale shqiptare
1

Histori e Popullit Shqiptar , vëll.4, Tiranë, Toena, 2009, f.306.
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dhe mallrat me cilësi të dobët që nuk shiteshin në vendet perëndimore. Që nga
prishja me Kinën shqiptarët, i kishin zgjeruar lidhjet e tyre tregtare, duke shmangur
përqendrimin e madh në një vend apo në një bllok tregtar. Sadoqë të dhënat mbi
tregtinë e jashtme nuk ishin të besueshme, për arsye se Tirana nuk publikonte
statistika tregëtare, vlerësohej që në vitin 1980, anëtarët e KNER-it të zinin 41% të
tregëtisë së jashtme të Shqipërisë, perëndimi i industrializuar 40% dhe Jugosllavia
19%. Shqipëria nënshkroi me shumicën e vendeve evropianolindore marrëveshje
tregtare afatgjata për periudhën 1986-1990.2
Shqipëria e fundviteve ’80-të ndodhej në një transformim të dukshëm në aspektin e
marrëdhënieve ndërkombëtare, edhe pse me hapa të ngadaltë. Dukej se çdo gjë po
rishihej në raport me shtetet perëndimore, ato fqinje, por edhe me ato që dikur kishin
qënë miqtë e saj të “çmuar” brenda kampit të madh të demokracive popullore. Ata
kishin qënë së bashku në një front dhe ishin ndër iniciatorët e nënshkruesit e parë të
Traktatit të Varshavës. Por, rrjedha historike më pas i kishte dërguar larg njëri-tjetrit.
Nga këto hapa të ngadaltë të qeverisë shqiptare, shihej qartë se një vend të rëndësishëm,
zuri bashkëpunimi me Bullgarinë dhe Republikën Demokratike Gjermane.3
Kështu, në takimin e Ministrave të Punëve të Jashtme të dy vendeve (Bullgarisë dhe
Shqipërisë), gjatë sesionit të 42-të të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, në Nju Jork
u shkëmbyen mendime për rritjen e rangut të përfaqësimit diplomatik të dy vendeve.
Në 23 tetor të vitit të kaluar pala bullgare i kishte dorëzuar të ngarkuarit shqiptar
me punë në Sofje, një promemorje të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Bullgarisë ku
propozonte ngritjen e rangut të përfaqësimit diplomatik nga të ngarkuar me punë,
si ambasador. Qeveria shqiptare e kishte studiuar me vëmendje këtë Promemorje
dhe duke u mbështetur në përmmbajtjen e saj, se qeveria bullgare i konsideronte
të pavlefshme motivet për largimin e ambasadorit e të personelit të ambasadës
shqiptare në Sofje në atë kohë, vendosi të pranojë propozimin e mësipërm të qeverisë
bullgare dhe në përgjigje ju paraqiti tekstin e Promemorjes të Ministrisë së Punëve të
Jashtme të RPS të Shqipërisë datë 25 janar 1988. Në marrjen e këtĳ vendimi nga pala
shqiptare mbahej parasysh, gjithashtu miqësia tradicionale midis popujve, faktin që
ishin vende fqinje e ballkanike dhe dëshirën e dy palëve për zhvillimin normal të
marrëdhënieve midis dy vendeve.4
Akti i rritjes së nivelit të përfaqësimit të ambasadave në vendet respektive, ishte
vetëm një çështje bilaterale. Ai nuk kishte të bënte me qëndrimin e qeverisë shqiptare
ndaj blloqeve e aleancave politiko-ushtarake dhe çdo tentative për ta shtrëmbëruar
këtë qëndrim nuk do të ndihmonte në zhvillimin e marrëdhënieve normale midis dy
vendeve. Kjo ngjarje e rëndësishme e normalizimit të marrëdhënieve diplomatike
midis dy vendeve, do t’i shërbente zhvillimit të mëtejshëm të marrëdhënieve midis
Shqipërisë e Bullgarisë në fushën e tregtisë, komunikacionit, të shkëmbimeve teknikoshkencore dhe në fusha të tjera me interes reciprok. Mendohej që nga pranvera të
përfundohej edhe marrëveshja e re fito-sanitare. Lidhur me ngritjen e nivelit të
përfaqësimit diplomatik, më datën 26 janar u dha lajmi në shtyp si më poshtë: “Me
kërkesë të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Popullore të Bullgarisë, e
cila bëri të ditur se e konsideron të pavlefshëm njoftimin e saj të 22 korrikut 1968,
2
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me të cilin motivonte uljen e nivelit të përfaqësimit diplomatik, u ra dakord që midis
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë e Republikës Popullore të Bullgarisë
niveli i përfaqësimit të ngrihej në rangun e ambsadorëve.”5
Në përputhje me orientimet e kongresit të IX-të të PPSH-së, u zhvilluan marrëdhënie
shtetërore normale me Bullgarinë mbi bazën e leverdisë reciproke. Në shkurt
1988, pasi pala bullgare tërhoqi zyrtarisht sulmet e bëra në drejtim të vendit tonë,
në vitet 1960, marrëdhëniet diplomatike në kryeqytetet e dy vendve u ngritën në
nivel ambasadori. Më datë 5 shtator, ambasadori shqiptar në Sofje i paraqiti letrat
kredenciale kryetarit të këshillit të shtetit të Bullgarisë, Teodor Zhivkov me të cilin
u zhvillua një bisedë interesante dhe konstruktive. Zhivkovi theksoi në këtë bisedë,
se nën presionin e sovjetikëve ata ndaluan t’i jepnin ndihma ekonomike Shqipërisë
dhe bënë që të humbiste miqësia me shqiptarët. Në këtë kuadër, qeveria bullgare
i jepte një rëndësi zhvillimit të marrëdhënieve me Shqipërinë. Ata dëshironin që
marrëdhëniet të zhvilloheshin në mënyrë aktive duke përfshirë edhe bashkëpunimin
në nivele të larta. Para pak kohësh zëvëndësministri i Punëve të Jashtme të Bullgarisë
I.Ganev i kishte ambasadorit shqiptar se Zhivkovi propozonte një takim të shpejtë
me Ramiz Alinë në Sofje ose në Tiranë, gjë të cilën sipas tyre e kërkonte momenti
aktual në Ballkan.
Po në vitin 1988, gjatë zhvillimit të mbledhjes së Ministrave të Punëve të Jashtme, në
Beograd si dhe gjatë punimeve të sesionit në OKB, ministri i jashtëm shqiptar, Reis
Malile u takua me MPJ bullgar, Mlladenov dhe shkëmbyen delegacione në nivel
zvëndësministrash të Punëve të Jashtme. Nga pala bullgare disa herë ishte propozuar
një vizitë e MPJ shqiptar në Sofje ose anasjelltas e cila do të ishte një “shenjë e mirë
që do t’u përgjigjej ndjenjave të miqësisë tradicionale midis dy popujve ”.6
Pala bullgare u tregua e interesuar për shkëmbime politike, shkencore, kulturore,
sportive si dhe për vizita të personaliteteve qeveritarë në Bullgari. Propozimet
konkrete të saj u nxitën edhe nga atmosfera para e sidomos pas mbledhjes ballkanike
të Ministrave të Jashtëm, rritjes së rangut të përfaqësimit të ambasadave e vizita në
Shqipëri e zvëndësministrit të Jashtëm I.Ganev.
Në këtë frymë u realizuan
dhe vizitat e ministrave të jashtëm në vendet respektive. Në 15 mars 1990, delegacioni
qeveritar i Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, i kryesuar nga ministri
i Punëve të Jashtme Reis Malile, realizoi në Bullgari një vizitë zyrtare. Gjatë kësaj
vizite ai u prit nga kryetari i Këshillit të Shtetit Petar Mlladenov, kryetari i Këshillit
të Ministrave Andrej Llukanov, bisedimet me ministrin e Punëve të Jashtme, Bojko
Dimitrov dhe personalitete të tjera. Kjo vizitë hapi perspektiva të reja në marrëdhëniet
dypalëshe, me marrëveshjet e nënshkruara në Sofje, për bashkëpunimin në fushën e
shëndetësisë e të shkencave mjekësore, të kulturës, artit e sporteve dhe të transportit
ajror civil.
Në bisedimet e zhvilluara në Sofje midis dy ministrave të jashtëm u shpreh dëshira
që marrëdhëniet ndërmjet RP të Bullgarisë dhe RPS të Shqipërisë të çoheshin më
përpara. Të dy ministrat vunë në dukje me kënaqësi se vitet e fundit marrëdhëniet
dypalëshe kishin shënuar zhvillime të reja. Gjithashtu, u theksua nevoja e
shfrytëzimit të mundësive që ekzistonin dhe të gjetjes së rrugëve të reja për rritjen e
bashkëpunimit. Mbi këtë bazë u shkëmbyen mendime dhe u arrit në përfundim që
të zgjerohej e pasurohej më tej ky bashkëpunim frytdhënës.7 Si dy vende ballkanike,
5
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Shqipëria dhe Bullgaria e shihnin bashkëpunimin mes tyre me interes të veçantë
në kuadrin e bashkëpunimit rajonal. U diskutua rreth bashkëpunimit ballkanik dhe
faktit se këto shtete do të jepnin kontributin e tyre. Bullgaria vlerësonte politikën e
pavarur të qeverisë shqiptare.8
Pa kaluar dy muaj, në maj të vitit 1990, ministri i Jashtëm i RP të Bullgarisë, B.Dimitrov
erdhi për një vizitë zyrtare në Tiranë. Ai u prit nga Sekretari i Parë i Komitetit Qëndror
të Partisë, Ramiz Alia, kryetar i Këshillit të Ministrave, Adil Çarçani, ministri i Punëve
të Jashtme, Reis Malile. Kjo vizitë përbënte një kontribut për forcimin e mëtejshëm të
bashkëpunimit dhe të miqësisë shqiptaro-bullgare, në fusha të ndryshme me interes
të ndërsjelltë. Marrëveshjet e nënshkruara në Tiranë për lundrimin detar tregtar dhe
për shkëmbime e bashkëpunim në fushën e informacionit ishin vazhdim e zgjerim i
atyre të arritura në Sofje.
Në bisedimet e zhvilluara në Tiranë, të dy ministrat e Jashtëm shprehën dëshirën
dhe besimin se marrëdhëniet midis RPS të Shqipërisë dhe RP të Bullgarisë do të
shkonin gjithmonë në drejtimin pozitiv. Në të gjitha takimet dhe vizitat që bëri në
Shqipëri delegacioni qeveritar bullgar ishte e pranishme një atmosferë miqësore.9 U
shprehën nota pozitive për hapat e hedhur në bashkëpunimin ballkanik dhe theksi u
vendos në mbledhjen e Dytë të ministrave të Punëve të Jashtme e cila do të mbahej
në Tiranë. Këto vizita në rang ministrash i dhanë një pamje dhe përmbajtje të re
bashkëpunimit shqiptaro-bullgar. U rrit niveli i përfaqësimit diplomatik. Pavarësisht
këtyre zhvillimeve të realizuara në fushën politike, mendohej ende që të ecej me
hapa të matur në marrëdhëniet me Bullgarinë.10
Marrëdhëniet midis dy vendeve patën dhe zhvillimin e tyre në fushën e tregtisë.
Në krahasim me pesëvjeçarin 1981-1985, marrëveshja për pesëvjeçarin në vazhdim
parashikonte një rritje të rëndësishme (nga 156 milionë, në 330 milionë rubla). Nëse
protokolli i vitit të shkuar parashikonte një shkëmbim mallrash me vlerë 68 milionë
rubla, për këtë vit parashikoheshin disa milionë më tepër. Për këtë u ftua një grup
për të biseduar konkretisht për propozimet e tyre.11 Bisedimet me grupin e punës të
Ministrisë së Lidhjeve Ekonomike me Jashtë të Bullgarisë për zbatimin e Protokollit të
këmbimit të mallrave dhe pagesave për vitin 1987 dhe të vitit 1988, u zhvilluan në 2021 qershor 1988 në Tiranë. Ato nxorën në pah nevojën që të rritej më tej shkëmbimi i
mallrave duke krĳuar kushte teknike për rritjen e kapaciteteve eksportuese të vendit
tonë në përputhje me ligjet e qeverisë bullgare.12 Në pikëpamje të structures në
shkëmbimin e mallrave dominonin lëndët e para. Bullgarët kishin bërë propozime
të shumta për bashkëpunim në fusha të tjera, për shkëmbime të programuara ose
jo në fushën kulturore, sportive. Në këto kushte organet dhe institucionet shqiptare
studiuan projekt-marrëveshjet e dorëzuara nga pala bullgare për PT-në, Transportin
detar, ajror e automobilistik, marrëveshjen konsullore si dhe një projekt-konvente
veterinare.13
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Marrëdhëniet midis dy vendeve nuk u kufizuan vetëm në fushën e tregtisë, u
zhvilluan dhe disa aktivitete. U nënshkrua në Tiranë marrëveshja e re fito-sanitare,
si dhe realizimi me sukses, me këtë rast i vizitës së zëvëndësministrit shqiptar të
bujqësisë.14 Pjesmarrja e kryetarit të Komisionit të Planit të Shtetit, Niko Gjyzari
në Panairin e Plovdivit me ftesë të ministrit të Ekonomisë e të Planifikimit, Stojan
Ovçarov u trajtua me një preokupim të veçantë nga pala bullgare. Për këtë flisnin
nivelet e larta të takimeve që u organizuan e jehona e veçantë në shtyp e mjete të tjera
të informacionit bullgar. Ai u prit në takim të veçantë nga presidenti e kryeminstri
bullgar. E njëjta pritje iu rezervua edhe Andrei Llukanovit, ministrit të Marrëdhëneive
Ekonomike me jashtë, i cili erdhi në vendin tonë për nënshkrimin e Marrëveshjes
Ekonomike Industriale e Teknike, që u përfundua midis dy vendeve.
Në kuadrin e këtĳ afrimi të qeverisë shqiptare me vendet ‘satelite’ të BS-së u hodhën
hapa dhe në bashkëpunim me Republikën Demokratike Gjermane. Nga një
interesim i palës shqiptare dhe matje pulsi nga ana e saj, u bë e qartë se RDGJ ishte
gati për normalizimin e marrëdhënieve me shtetin shqiptar. Kjo bëri që RDGJ të ishte i
pari vend i Traktatit të Varshavës që vendosi dërgimin e një ambasadori fuqiplotë në
Shqipëri.15 Jo vetëm kaq, por pas normalizimit të marrëdhënieve diplomatike midis
RDGJ dhe RPSSH, Republika Demokratike Gjermane shprehu gatishmërinë e vet për
zhvillimin e marrëdhënieve dypalëshe në fushat ku ekzistonte interesi i përbashkët.
Edhe nga pala shqiptare, kryetari i Presidiumit të Kuvendit Popullor, Ramiz Alia
dhe ministri i Punëve të Jashtme, Reis Malile kishin treguar gatishmërinë e saj
për zhvillimin më tej të marrëdhënieve me Republikën Demokratike Gjermane në
fushën ekonomike dhe fusha të tjera. Duke u nisur nga kjo Republika Demokratike
Gjermane propozoi që të shqyrtoheshin hapat e mëposhtme dhe në se për këtë gjë do
të kishte mirëkuptim, do të ishte e gatshme, që të veprohej më tej. Disa nga fushat
ku mund të bashkëpunohej midis dy vendve ishin: a) Zgjerimi i shkëmbimeve tregtare
për 1988 dhe përfundimi i një marrëveshjeje afatgjatë për bashkëpunimin teknikoshkencor, mbi bazën e të cilit për degë të caktuara të ekonomisë do të hartoheshin
plane veprimi dhe veprimtari konkrete. b) Në fushën e transportit, nga ana e të dy
ministrive të Transportit të krĳoheshin mundësi për transportin hekurudhor, rrugor,
ajror dhe detar. Kjo gjë mund të gjente formën e saj në përgatitjen dhe përfundimin e një
marrëveshjeje transporti si për shembull: për shfrytëzimin e lidhjeve hekurudhore;në fushën e transportit detar (Marrëveshje për transportin detar);-në fushën e posttelekomunikacionit. c)Në fushën e shëndetësisë, bashkëpunimi u zhvillua mbi bazën
e një marrëveshjeje për shëndetësinë të përpunuar e të nënshkruar që më parë.
Për këtë ishte e nevojshme që në një kohë të afërt të rifillonin bisedimet midis dy
ministrive të shëndetësisë. Nënshkrimi i saj mund të bëhej në një takim të ministrave
të shëndetësisë të të dy vendeve gjatë vitit 1988 në Berlin ose në Tiranë. d) Gjithashtu,
në fushën e kulturës, parashikohej që midis organeve kompetente të të dy vendeve të
shqyrtoheshin masat e nevojshme për bashkëpunimin në fusha të zgjedhura për vitet
1988 dhe 1989; midis dy Akademive të Shkencave filluan kontakte për zhvillimin e
një bashkëpunimi afatgjatë, sidomos në fushën e albanologjisë dhe gjermanistikës,
si edhe u shfrytëzuan mundësitë për dërgimin ose shkëmbimin e studentëve me
kohë të plotë, ose të pjesshme për përgatitje në gjuhën shqipe. Midis televizioneve
dhe radiove si dhe agjensive të lajmeve të të dy vendeve u diskutua për vendosjen e
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marrëdhënieve për shkëmbimin e materialeve si dhe të formave të tjera për të cilat
të dy palët ranë dakord. Gjithashtu i diskutua për shkëmbimi i dy gazetarëve për
vitin 1988, për palën gjermane nga “Horizonti” dhe nga “Berliner Cajtung’ filluan
kontaktet midis organizatave sportive të të dy vendeve për një aktivitet sportiv të
përbashkët për vitet 1988 dhe 1989.16
Mbështetur në propozimet e palës gjermane si dhe në propozimet e sugjerimet e
bëra nga dikasteret shqiptare, gjatë punës për shqyrtimin e bashkërendimin e tyre, u
dha mendimi që në tërësi ky bashkëpunim, i cili do të gjente konkretizim nëpërmjet
marrëveshjes së përgatitur e protokolleve përkatëse, ishte i vlefshëm dhe i dobishëm
pothuaj në të gjitha fushat e propozuara si vĳon: në fushën e kërkimeve, nxjerrjes,
përpunimit të mineraleve, metaleve dhe lëndëve djegëse, pala gjermane dërgoi në
Shqipëri gjeologë për zbulimin e burimeve të lëndëve të para. Për këtë pala shqiptare
ishte shprehur që të bashkëpunonin në fushën e kërkimit e të shfrytëzimit të
mineraleve, si dhe për pasurimin e disa prej tyre si ato të nikel-silikatit, boksideve etj.
Për industrinë mekanike bashkëpunimi nga ana jonë paraqitej më gjerë se propozimi
i bërë nga pala gjermane, duke e shtrirë atë në bashkëpunim për ripodhimin e veglave
të ndryshme të punës, të pjesëve të ndërrimit, të makinerive të thjeshta bujqësore
dhe të nyjeve e agregateve për to.Në bujqësi ishin bërë disa saktësime për të shtuar
bashkëpunimin dhe për shpendët. Kjo do të realizohej nëpërmjet lidhjes më parë të
Marrëveshjes së bashkëpunimit ekonomik, industrial e teknik midis dy vendeve dhe
të shtrihej edhe për vitet 1991-1995, siç propozonte pala gjermane.17 Këto zhvillime u
shoqëruan dhe me vizitën e parë të ministrit të Jashtëm gjermano-lindor, Oskar Fisher
në Tiranë. Në një raport të radios “Free Europe” dukej se kishte qenë e suksesshme.
Ai u takua me udhëheqës të niveleve të ndryshme shqiptare, duke përfshirë dhe
vetë udhëheqësin e partisë dhe të shtetit, Ramiz Alinë. Një numër marrëveshjesh
të rëndësishme u nënshkruan me këtë rast. Të dyja palët u shprehën se vizita do të
shërbente si një hap pozitiv dhe do të ndihmonte në ngritjen e mëtejshme të nivelit
të marrëdhënieve .18 Fisher ngriti lart bashkëpunimin ballkanik dhe vlerësoi rolin e
kontributin e Shqipërisë në të.
Dy marrëveshje u nënshkruan gjatë kësaj vizite. Njëra ishte ajo mbi bashkëpunimin
ekonomik, industrial dhe kërkimin shkencor. Një marrëveshje pesëvjeçare u
nënshkrua edhe në fushën e shëndetësisë dhe farmaceutikës, për të përmirësuar
bashkëpunimin dhe këmbimin e statistikave, kërkimit dhe mjekëve. Ajo që u
konsiderua si “ngërç” ishte fakti që nga pala shqiptare nuk u lejua të vinin për vizitë një
numër më i madh turistësh nga Gjermania Lindore, jo aq sa kërkonte pala gjermane.
Tirana mori ndihma nga Boni që kapën vlerën e 6,000,000 dollarëve amerikanë në
vitin 1987, dhe 10,000,000 të tjera në vitin 1988. Bashkëpunimi shqiptaro-gjermano
perëndimor shënoi rritje në shumë fusha. Vizita e Fisher-it iu dha atyre një impuls
të ri.19
Lidhur me marrëdhëniet dypalëshe me Hungarinë hapat ishin hezitues. Nga takimi i
ministrave të Jashtëm të dy vendeve në OKB, mË 28 shtator 1988 dilte në pah se ende
nuk ishte ngritur niveli i përfaqësive në rangun e ambasadorëve. Ministri i Jashtëm
16
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hungarez, Peter Varkonyi shprehej se pala hungareze e kishte paraqitur kërkesën e
saj me shkrim për normalizimin e marrëdhënieve diplomatike në të gjitha fushta dhe
ngritjen e përfaqësive në rangun e ambasadorëve. Në qoftë se këto veprime do të ishin
marrë parasysh nga pala shqiptare do të ndikonin në zhvillimin e marrëdhënieve
midis tyre në fushën e shkëmbimeve tregtare, kulturore, arsimore, sportive. Midis
dy vendeve kishte një bashkëpunim shumë të mirë në fushën e shëndetësisë.20 Nga
pala hungareze u propozua nënshkrimi i një marrëveshjeje për shkëmbime në fushën
e shëndetësisë që ato të mos mbeteshin thjesht vetëm për kurimin e pacientëve në
vendet respektive. Nga pala hungareze propozohej gjithashtu dhe për bashkëpunim
në fushën politike pasi të dy vendet ishin të interesuar për paqen dhe sigurinë në
Ballkan e më gjerë. U shprehën se tregtia duhej të zhvillohej më tej pasi ishte në
shifra simbolike. Duke bërë një krahasim me shkëmbimet tregtare me Jugosllavinë,
shprehej se me të ishin 5-6 herë më të mëdhaja. Për këtë duhet të gjendeshin rrugët
dhe format për zhvillimin e tyre. U theksua se për të ardhmen marrëdhëniet të
vendoseshin mbi baza të qëndrueshme.21
Po ashtu, në marrëdhëniet me Poloninë hapat ishin edhe më të vegjël. Nga një
diskutim i bërë midis dy ministrave të Jashtëm në OKB, më 28 shtator 1988, vihej në
dukje ngritja e nivelit të marrëdhënieve diplomatike. Disa nga problemet kryesore në
marrëdhëniet dypalëshe gjatë kësaj periudhe ishin: ngritja e përfaqësive diplomatike
kërkesa për të cilën ishte bërë vazhdimisht nga pala polake por pa rezultat nga
ajo shqiptare; bashkëpunimi në fushën e tregtisë ishte i ulët megjithëse gjatë vitit
1988 ishte vënë re një rritje e tyre duke kapur shifrën 56 milionë rubla. Kjo kishte
qënë dhe një nga fushat më të gjera të bashkëpunimit midis dy palëve. Protokolli
i shkëmbimeve tregtare për vitin 1987-1988 kishte ecur mirë;22 bashkëpunimi në
fushën e shëndetësisë nënshkrimi i një marrëveshjeje e cila edhe gjatë këtĳ viti nuk u
nënshkrua; bashkëpunimi në fushën e transportit e cila gjithashtu nuk u nënshkrua;
bashkëpunimi në fushën e kulturës hapat që ishin ndërmarrë ishin të vegjël; diskutim
i problemeve politike në nivel drejtorie.23 U bënë nga pala polake një sërë propozimesh
lidhur me: përfundimin e një marrëveshjeje për bashkëpunimin tekniko-shkencor
midis dy vendeve; pjesmarrjes së përfaqësuesve të Akademisë sonë të Shkencave
në një simpozium të zhvilluar për gjuhën shqipe. Edhe gjatë vitit të ardhshëm 1989,
porosia ishte që hapat në marrëdhëniet me Poloninë të ishin të matura. Propozimet
e saj duhet të studioheshin mirë.24
Ndërsa me Rumaninë edhe pse nuk ishte bërë një shkëputje e përfaqësive diplomatike
nga viti 1961 ashtu si me shtetete e tjera të lartpërmendura marrëdhëniet ishin në
nivel shumë të ulët. Nga bisedimet e bëra në Beograd, më 25 shkurt 1988 midis
ministrave të Jashtëm të dy vendeve dilte në pah se lidhjet politike, ekonomike,
kulturore, tekniko-shkencore ishin në një nivel të ulët krahasuar me vendet e tjera.
Shkëmbimet tregtare ishin ato që vinin në lëvizje këto marrëdhënie. Nga propozimet
e bëra nga të dyja palët binte në sy dëshira për vizitë të zv.ministrit e ministrit të
Jashtëm të dy palëve në vendet përkatëse. Propozohej përfundimi i një programi
tekniko-shkencor për vitin 1988-1989. Ata ishin shprehur se takimi i ministrave të
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Tregtisë së Jashtme vetëm në OKB ishte i pamjaftueshëm. Nga pala rumune ishin
bërë disa propozime në fushën tekniko-shkencore, në fushën ekonomike, ftesat për
personalitete të ndryshme.25 Në përputhje me kongresin e IX-të të PPSH-së edhe
me Rumaninë u zhvilluan marrëdhënie shtetërore normale mbi bazën e leverdisë
reciproke. Rumunët kishin shprehur dëshirën që midis dy vendeve të kishte lidhje
partie, bisedime politike në kuadrin e MPJ, propozime ishin bërë për kooperim në
fushën ekonomike, shkëmbime të programuara ose jo në fushën kulturore, artistike,
sportive.26 Gjatë vitit 1988 u zhvilluan shkëmbime sportive në kuadrin bilateral.
U organizuan me vendin tonë shfaqje filmi, botime nga autorë rumunë. Rumunët
morën pjesë në aktivitete të ndryshme të organizuara në vendin tonë si “Dita e
poezisë”.27 Në takimin e Nju Jorkut, më 25 shtator 1988, dy ministrat e Jashtëm folën
për gatishmërinë për zhvillimin e shkëmbimeve ekonomike-tregtare si dhe dëshirën
për të ecur me realizëm në fusha të tjera me interes reciprok. Shkëmbimet tregtare
ishin në nivel jo të kënaqshëm, nga pala shqiptare ishte shprehur gatishmëria për
rritjen e tyre dhe gjetja e formave të përshtatshme në përputhje me ligjet e të dy
vendeve.28 Bisedimet për protokollin e vitit 1988 u zhvilluan në Bukuresht në rang
ministrash. Ishte dorëzuar projekti i marrëveshjes për bashkëpunimin ekonomik,
industrial e teknik që do të nënshkruhej në rang zv.kryeministrash.29
N g a
një vështrim i përgjithshëm në marrëdhëniet me vendet ish-komuniste, kryesisht të
Evropës Lindore shihet qartë se marrëdhëniet zhvilloheshin më tepër në aspektin
tregtar. Më pak në fushat e tjera si ato: politike, ekonomike, kulturore, sportive.
Qeveria shqiptare u tregua e rezervuar në lidhje me to pasi i konsideronte ende si
shtete “revizioniste” dhe duke qënë të tilla, vĳa e partisë nuk lejonte bashkëpunim
në një diapazon të gjerë. Prandaj marrëdhëniet do të mbeteshin të kufizuara deri në
rrëzimin e regjimit komunist në vendin tonë.

25
26
27
28
29

AMPJ, V.1988, D.761,
Po aty, fq.2-4.
AMPJ, V.1988, D.763,
AMPJ, V.1988, D.761,
AMPJ, V.1988, D.763,

fl.1, “Informacion, mbi takimin me MPJ të Rumanisë”.
fl.53-57, “Informacion mbi marrëdhëniet me Rumaninë”.
fl.32 “ Probleme politike që dalin nga fjala e ministrit të Jashtëm rumun”.
fl.58-59, “Informacion, mbi marrëdhëniet me Rumaninë gjatë vitit 1988”.
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Frekuenca e përdorimit të fjalëvë të huaja tek fëmĳët shqiptarë që jetojnë
jashtë vendi; BILINGUIZMI
Arlinda Hasani
Universiteti i Shkodrës
Hyrje
Dygjuhësia zakonisht përkufizohet si përdorimi i së paku dy gjuhëve nga një individ
(ASHA, 2004). Është një sistem i luhatshëm tek fëmĳët dhe të rriturit, ku përdorimi i gjuhës
dhe ekspozimi ndaj dy gjuhëve mund të ndryshojë në varësi të gjuhës dhe ekspozimit ndaj
përdoruesve të tjerë të gjuhëve. Është një proces dinamik dhe fluid në një sërë fushash,
përfshirë përvojën, detyrat, temat dhe kohën. (Paradis, Genesee, & Crago, 2011).
Fëmĳët që përjetojnë dy gjuhë që nga lindja, zakonisht bëhen folës amë të të dyjave, ndërsa
të rriturit shpesh luftojnë me të mësuarit e gjuhës së dytë dhe rrallë arrĳnë rrjedhshmëri të
ngjashme me atë vendase. Në Shtetet e Bashkuara, shkalla e dygjuhësisë është më e ulët se
mesatarja e botës. Megjithatë, pothuajse 25% e fëmĳëve në SHBA dëgjojnë një gjuhë tjetër
përveç anglishtes në shtëpi, ky numër i parashikuar rritet si rezultat i vazhdimit emigracionit
dhe lindjeve nga prindërit emigrantë. Edhe pse disa mund të jenë të shqetësuar për faktin se
dygjuhësia i vë fëmĳët në rrezik për vonesën e gjuhës ose dështimin akademik, kërkimet e
bëra nuk e mbështesin këtë. Përkundrazi, studimet vazhdimisht tregojnë se, përveç fitimeve
praktike dhe ekonomike, dygjuhësia çon në një numër te madh avantazhesh të zhvillimit
konjitiv.
Libra të njohur sic është “Bilingual Edge” (King & Mackey, 2009), dhe shumë artikuj të
tjerë (TIME Magazine; Kluger, 2013) kanë studiuar përfimet që sjell zhvillimi i hershëm i
bilinguizmit. Një ndër përfitimet më të mëdha është se fëmĳët njohin shumë gjuhë, e
rëndësishme kjo për të udhëtuar, për t’u punësuar dhe për të komunikuar me të afërm që
ndodhen në vendin e tyre të lindjes, mbajtja e një lidhje të ngushtë me kulturën dhe historinë
e vendit nga ata vĳnë dhe shoqërimi me njerëz me background-e të ndryshmë. Studime të
ndryshme sygjerojnë se bilinguizmi jep avantazhe sidomos kur bëhet fjalë për ambjentin
social. Për shembull, fëmĳët bilingual të moshës parashkollore dhe shkollore zhvillojnë aftësi
më të mira për të kuptuar mendimet dhe perspektivën e të tjerëve sesa fëmĳët monolingual
(Bialystok & Senman, 2004; Goetz, 2003; Kovács, 2009). Ata posedojnë një ndjeshmëri të
zhvilluar të disa aspekteve te komunikimit sic është toni i zërit. (Yoë & Markman, 2011).
Ka të dhëna që fëmĳët bilingual kanë përparësi në disa aspekte të memories, për shembull
gjeneralizimi i informacionit nga një ngjarje në tjetrën (Brito & Barr, 2012).
Një strategji për të patur fëmĳë bilingual është “një person- një gjuhë”, strategji kjo e
rekomanduar rreth 100 vite më parë (Ronjat, 1913). Teoricienët këmbëngulin në lidhjen e
secilës gjuhë me persona të ndryshëm, për të shmangur konfuzionin dhe lodhjen intelektuale.
Por nuk ka fakte për ta mbështetur këtë term nga studimet që janë realizuar.

Metodologjia
Hulumtimi është realizuar në zonën veriore të Shqipërisë, gjatë realizimit të një
kampi veror pranë shkollës “Dëshmorët e Prishtinës”, në qytetin e Shkodrës dhe
ka patur për qëllim të zbulojë shpeshtësinë e përdorimit te fjalëve në gjuhë të huaj
tek disa fëmĳë shqiptarë që jetojnë jashtë vendit. Ata i përkisnin moshës 8-10 vjeç.
Studimi është bërë me metodë deskriptive. Të dhënat janë marrë me videoincizime
për tu kthyer pastaj në mënyrë tekstuale. Është marrë paraprakisht leje nga prindërit
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dhe i gjithë gjithë procesi është zhvilluar pa presion, në mënyrë spontane dhe pa
ndikim personal. Është respektuar konfidencialiteti.
Pjesë e këtĳ hulumtimi ishin 40 fëmĳë të përzgjedhur në mënyrë të rastësishme, nga
ku 50% ishin vajza dhe 50% djem. Në mostrën e marrë shohim se më së shumti
fëmĳët kanë përdorur pesë fjalë ne gjuhë te huaja gjatë të folurit të tyre spontan.
Analiza e të dhënave është bërë me paketën statistikore SPSS .
Rezultatet
Rezultatet e studimit treguan se fëmĳët e moshës 8, 9, 10 vjeçare përdorin më shpesh
5 fjalë në gjuhë të huaja gjatë të folurit spontan. Fëmĳët e moshës 9 vjeçare përdorin 4
fjalë te huaja gjatë të folurit spontan, ndërkohë që fëmĳët e moshës 8 vjeçare përdorin
2 deri në 4 fjalë të huaja gjatë te folurit të tyre spontan.

Grafiku nr.1 Shpeshtësia e fjalëve të huaja sipas moshës
Rezultate të tjera tregojnë se në rastin e përdorimit të 2 fjalëve në gjuhë të huaj
vajzat dhe djemtë janë ne një raport të barabartë, ndërsa në përdorimin e 4 fjalëve
në gjuhë të huaj djemtë kanë një raport më të madh sesa femrat. Së fundmi në rastin
e përdorimit të 5 fjalëve në gjuhë të huaj vajzat kanë një përdorim më të madh në
raport me meshkujt
j me p
përqindje
q j 90 me 70.

Grafiku nr 2. Shpeshtësia e përdorimit të fjalëve në gjuhë të huaj në bazë të gjinisë.
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Sa i përket rezultatit të ndarjes gramatikore të fjalëve të përdorura nga pjesëmarrësit,
fëmĳët kanë përdorur më shumë emrat sesa mbiemrat, foljet, ndajfoljet dhe përemrat.
Në vĳim janë paraqitur rezultatet në formë të tabelave dhe figurave.

Emër

Mbiemër

Folje

Përemër

Ndajfolje

12% 7%
12%
18%

51%

Grafiku nr.3 Ndarja gramatikore e fjalëve të përdorura nga pjesëmarrësit e shprehur në
përqindje.

Emrat

Mbiemrat

Foljet

Përemrat

Bukë /Brot

I vogël/Small

Ishte/Ëas

Ajo/Sie

Torte/Kuchen
Ujë/Ëasser
Teze/Tante
Mami/Mutter
Vezë/ Ei
Top/ Ball
Çaj/ Tee
Luleshtrydhe/Erdbeeren
Këpucë/Schuhe
Daja/Onkel
Syze/Brille
Gotë/Tassen
Pirun/Gabel
Mollë/Apfel
Mace/Katz
Sallatë/Salat
Çokollatë/Schokolade
Pomfrit/ Pommes Frites
Sakëz/Kaugummi
Gjyshe/Oma
Koka/Kopf
Mjaltë/Honig
Kripë/Saltz
Rrush/Grape
Ananas/Pineapple

E kuqe/Red
E bukur/Beautiful
I sjellshëm/Polite
I errët/Dark
E butë/Soft
E kripur/Salty
I shkurtër/Short
I ri / Jung
E lirë/Frei
I bukur/Schon
I ngushtë/eng
I thellë/Tief
E shijshme/Lecker

Ishe/Ëere
Banoj/Ëohnen
Vij/Kommen
Blej/Kaufen
Vij/Come
Dua/Ëollen
Jap/Geben
Dashuroj/Lieben

Unë/Ich
Ne/Ëir
I imi /Mein
I saj /Ihr
Ajo/She
E tij/His
Ato/Those
Ne/Ëe

121

Qumësht/Milk
Akullore/Icecream
Djath/Chesse
Lopë/Coë
Rosë/Duck
Breshkë/Turtle
Mjeku/Doctor
Alergji/Allergy
Telefoni/Phone
Vajza/Girl
Djali/Boy
Ora/Clock
Ujë/Ëater

Tabela nr 1
Fjalët e përdorura sipas ndarjes gramatikore nga pjesëmarrësit
Diskutimi
Qëllimi i hulumtimit tonë ishte të shohim frekukencën e përdorimit të fjalvëve të
huaja tek fëmĳët shqiptarë gjatë të folurit spontan .
Rezultatet nga ky studim jo vetëm që e mbështesin hipotezën tonë, por hapin rrugën
për hulumtime të ardhshme dhe u mundëson hulumtuesve të trajtojnë aspekte të
ndryshme të bilinguizmit. Rezultatet e këtĳ hulumtimi na tregojnë që fëmĳët me
moshë më të madhe flasin më shumë fjalë të huaja gjatë të folurit spontan, ku vajzat
janë më dominuese se djemtë. Emrat janë fjalët që fëmĳët përdorin më së shumti
krahasuar me kategorite e tjera të fjalëve.
Studimet akademike kanë treguar se dygjuhësia është një proces dinamik dhe fluid
në një sërë fushash, përfshirë përvojën, detyrat, temat, kategoritë dhe kohën (Paradis
& Crago, 2011) , kjo e lidhur dhe me studimin tonë ku potencohet shpeshtësia e
fjalëve të huaja. Hulumtime të tjera kanë treguar se një faktor shumë i rëndësishëm
që duhet të merret parasysh është statusi socio-ekonomik (SSE). Në SHBA një pjesë
e madhe e fëmĳëve bilingual vĳnë nga familje emigrante të cilët jetojnë në një nivel
më të ulët të arsimit në raport me familjet jo-emigrante, e paralelizuar kjo edhe me
studimin tonë, ku fëmĳët e familjeve emigrante rikthehen në vendin e tyre të lindjes
dhe përballen me vështirësitë e të folurit të dy gjuhëve njëkohësisht.
Studimet tjera tregojnë se mësimi i hershëm fonetik nxitet nga dy procese: aftësi e
foshnjave për të dëgjuar e memorizuar (Saﬀran, Aslin &Neëport, 1996) dhe aftësitë
sociale të tyre (Kuhl, Tsao, & Liu, 2003).
Edhe pse shumë mësimdhënës dhe prindër mund të jenë të shqetësuar për faktin
se dygjuhësia i vë fëmĳët në rrezik për vonesën e gjuhës ose dështimin akademik,
kërkimet e bëra nuk e mbështesin këtë. Studimet vazhdimisht tregojnë se, përveç
fitimeve praktike dhe ekonomike, dygjuhësia çon në zhvillimin e aftësive njohëse.
Rekomandimet
1. Zhvillimi i studimeve të tjera për të parë ndikimin e përdorimit të dygjuhësisë në
arritjet akademike dhe mësimnxënie
2. Bashkëpunimi i profesionistëve të shkencave të ngjashme për të shmangur
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mbivendosjen e gjuhëve me njëra tjetrën.
3. Mbështetje e institucioneve arsimore për realizimin e bashkëpunimeve me shkolla
të tjera ndërkombëtare ku fëmĳët shqipëtarë shkollohen
4. Realizimi i materialeve didaktike në ndihmë të fëmĳëve bilingual gjatë shkollave
verore
5. Realizimi i trajnimeve për prindër dhe mësues për njohjen dhe shpjegimin e
avantazheve dhe disavantazheve të dygjuhësisë.
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Përgjegjësia Civile Jashtëkontraktore
Av. Antonjon Jaçe
Av. Jurgis Çyrbja
Abstrakt
Padyshim që, e drejta e detyrimeve është një pjesë tejet e rëndësishme e të drejtës
private, dhe kjo konsiston në dy drejtime themelore; - në fushën e jetës praktike, ku
detyrimet janë akte ose veprime, nga të cilat ndeshen shumë më shpesh, si kontratat
tregtare, civile, veprime që i shkatojnë dëme një personi tjetër. Detyrimet kontraktore
janë veçanërisht shprehje juridike e marrëdhënieve ekonomike, ku shkëmbehen
shërbime e vlera nga më të shumëllojtat. Dhe; - teorikisht, detyrimet rregullohen
duke u bazuar në parimet bazë të zbatueshme në të gjitha degët e të drejtës private.
Funksioni i së drejtës qëndron mbi të gjitha, në ndalimin e përdorimit të dhunës për
zgjidhjen e konflikteve, pra në zgjidhjen e konflikteve me anë të zbatimit të rregullave
qartësisht të përcaktuara e të pranuara nga të gjithë, të cilat rrjedhimisht vendosin
se cili mes interesave në konflikt është i denjë për t᾽u mbrojtur dhe cili duhet të
humbë. Në shoqëritë e evoluara, e drejta arrin në një shkallë të lartë kompleksiteti.
Intensiteti i marrëdhënieve ekonomike, niveli kulturor, shumllojshmëria e interesave
në konflikt mes tyre dhe mprehtësia e konflikteve, janë ndër faktorët kryesorë që e
bëjnë më komplekse të drejtën, si në aspektin sasior (llojet e kodeve, ligjeve, etj) ashtu
dhe në atë cilësor (normat juridike etj).
Fakti juridik (burim jashtëkontraktor i detyrimeve) është një veprim i vullnetshëm
ose i pavullnetshëm që krĳon detyrime pa dëshirën e autorit të tyre. Faktet
juridike që krĳojnë detyrime përmblidhen në dy ndarje: delikte dhe quasi- deliktet
(përgjegjësi civile jashtëkontraktore) nga njëra anë, dhe, quasi- kontratat nga ana
tjetër. Objektivi primar i rregullave të përgjegjësisë civile dhe të quasi- kontratave, është
te rivendosin përmes një kompensimi financiar ekuilibrin e mëparshëm, të prishur
nga fakti juridik. Në këtë punim, duke qënë se kjo fushë veprimi është tejet e gjerë,
do të prek më shumë marrëdhëniet delikte në përgjithësi mes personave, si subjekte
të përgjegjësisë jashtëkontraktore civile.
Fjalë kyçe: e drejta private, fakti juridik, përgjegjësia civile jashtëkontraktore,
konfliktet, ligje, zgjidhja e konflikteve, normat juridike.
Hyrje
Kur një person i shkakton një tjetri një dëm, i dëmtuari mund t᾽i kërkojë atĳ
dëmshpërblim. Kështu ndodh jo vetëm kur dëmi shkaktohet nga veprimi personal
(faj me dashje ose nga pakujdesia) i atĳ që angazhon përgjegjësinë e tĳ, por edhe
kur shkaktohet nga sendet (ose kafshët) nën përgjegjësinë e tĳ ose të personave që
punojnë për të (përgjegjësia e faktit të të tjerëve). Synim i përgjegjësise civile është
ta rivendosë të dëmtuarin, për aq sa është e mundur, në gjendjen e mëparshme
përmes dëmshpërblimit në natyrë, nëse kjo është e mundur, ose me të njëjtën vlerë
(pagesa e dëmshpërblimit dhe e interesave të quajtura kompensuese, p.sh. në rastet
124

e dëmtimeve trupore).
Përgjegjësia është civile në kuptimin që ajo sjell një detyrim të një natyre civile; detyrimin
për të riparuar dëmin, ku zhdëmtimi tĳ përfshin edhe dëmin e paparashikueshëm
(masa e dëmit) në momentin e ndodhjes së faktit të paligjshëm, karakteristikë e cila
e dallon atë nga përgjegjësia penale. Përgjegjësia është jashtëkontraktore kur rrethanat
zhvillohen jashtë kuadrit të një kontrate të mundshme. Në këtë rast themi, dhe
kemi të bëjmë, me burim të një përgjegjësie civile jashtëkontraktore nga një delikt
civil ose quasi- delikt. Nga sa më lart, dalin edhe karakteristikat e përgjegjësise civile
jashtëkontraktore.
Fakti i paligjshëm, sipas nocioneve të dhëna nga kodi Civil, është “çdo fakt që me
dashje ose nga pakujdesia, u shkakton të tjerëve një dëm të padrejtë”. Detyrimi që rrjedh,
është në mënyrë të veçantë, detyrimi i zhdëmtimit të dëmit që fakti i paligjshëm
ka shkaktuar, pra dallojmë kësisoj rastin e një përgjegjësie jashtë kontraktore ose,
sipas terminologjisë romake (e trajtuar nga lex Aquilia de damno), kemi të bëjmë me
përgjegjësi aquiliana1.
Si rregull, dëmi që zhdëmtohet, është vetëm dëmi pasuror, pra ai i vlerësuar
ekonomikisht, që përfshin dëmin aktual dhe fitimin e munguar. Dëmet jo pasurore
(dëmet morale) që konsistojnë në vuajtjet fizike dhe psiqike të të dëmtuarit,
zhdëmtohen vetëm në rastet e parashikuara nga ligji, dhe masa e tyre përcaktohet nga
gjykatësi, mbështetur në parimet e drejtësisë. Interesante është fakti, se, i ndryshëm
nga dëmi jo pasuror është i ashtquajturi dëmi biologjik (cënimi i integritetit psiqiko
fizik të personit që gëzon në vetvete një mbrojtje juridike, me cilësinë e një të mire
materiale, pavarësisht nga zotësia e personit për të krĳuar pasuri), i cili është njohur
prej kohësh nga Jurisprudenca.
Sakaq, sistemet e rregullave ndryshojnë në kohë dhe në hapësirë. Çdo epokë historike
ka pasur të drejtën e saj, megjithëse gjejmë elementë vazhdimësie nga epoka në
epokë (të gjitha të drejtat e sotme të kontinentit europian p.sh. e kanë origjinën e tyre
tek e drejta romake). Çdo shtet ka të drejtën e tĳ megjithëse mund të gjejmë elementë
uniformiteti, kështu p.sh. mes sistemeve të së drejtës së shteteve europiane ose mes
të drejtës angleze dhe asaj amerikane.
Qëllimi
i këtĳ punimi është që:
- personat fizikë e juridikë të ndërgjegjësohen, duke përdorur sa më shumë padinë
civile jashtëkontraktore për zgjidhjen e konflikteve;
- të kuptohet qartë nga personat e interesuar të përfshirë në të tilla koflikte, se ti
drejtohesh gjykatës për zgjidhjen e këtyre problemeve, nuk është asgjë tjetër veçse
kulturë juridike;
- të shmangen absolutisht nga palët, zgjidhjet e njëanshme, duke kërkuar drejtësi
përmes veprimeve ligjore, të mbështetura nga rendi ligjor;
- të ndërgjegjësohen sa më shumë edhe organet e drejtësisë të përfshira, direkt apo
indirekt, se kjo padi ka po aq vlera sa edhe një padi kontraktore mes palëve;
- përgjegjësia civile jashtëkontraktore, të marrë një vëmendje sa më të madhe në
përdorimin e saj, duke informuar mbarë opinionin, se kjo padi ka vlera mjaft të
rëndësishme për rregullimin e raporteve të cënuara mes palëve në konflikt, etj.
1

Përgjegjësia jashtëkontraktore.
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Zhvillimi dhe bazat e përgjegjësisë jashtëkontraktore
1.Përgjegjësia civile dhe përgjegjësia penale
Përgjegjësia është detyrimi për t᾽u përgjigjur (respondere) për aktet e tua. Ajo mund
të jetë ekstrajuridike (morale, politike) ose juridike (detyrimi për t᾽u pergjigjur para
gjykatave. Ndërkohë që përgjegjësia kontraktore konsiston në detyrimin që ka një
kontraktues për të ndrequr dëmin që i shkakton palës tjetër duke mos ekzekutuar
me korrektësi shërbimin e premtuar, përgjegjësia jashtëkontraktore ose deliktore,
konsiston në detyrimin për të ndrequr dëmin që i shkaktojmë një të treti.
Për një kohë të gjatë nuk është bërë dallimi mes përgjegjësisë civile dhe asaj penale.
Më vonë, rolet e tyre respektive filluan të ndaheshin, duke filluar nga shekulli XVI
dhe një shekull më vonë Domati i dalloi fare qartë. Përgjegjësia penale ka si objekt
dënimin e një faji. Përgjegjësia civile si objekt ka ndreqjen e dëmit, pavaresisht nga
serioziteti ose edhe nga fakti i ekzistencës së fajit. Faji civil ka efekte juridike vetëm
nëse ka shkaktuar dëme, ndryshe nga ai penal.
Për autorët e Kodit Civil, ka vetëm një burim përgjegjësie: faji. Quasi civil është faji i
kryer me dashje, quasi- dëm jashtëkontraktor është faji i kryer pa dashje, nga pakujdesia
ose neglizhenca. Përgjithësisht faji duhet provuar, por në disa raste parashikohet
edhe prezumimi i fajit. Në një sistem me përgjegjësi të bazuara ekskluzivisht tek
faji, është pra e pamundur për viktimat e këtyre rasteve të marrin dëmshpërblim.
Për këtë arsye, dhe me dëshirën për të përmirësuar gjendjen e këtyre personave, u
kërkua parimi i përgjegjësisë pa faj.
2.Teoria e riskut dhe e garancisë
Doktrina e fundit e shekullit XIX (Labbe 1890, Saleilles 1897, Josserand) propozoi
teorinë e riskut, me disa variante:
- risk- rrezik; teoria kufizohet tek dëmet e shkaktuara nga sende të konsideruara si
të rrezikshme.
- rrisk- fitim; kushdo që nga një aktivitet nxjerr fitime, duhet të marrë përsipër
pasojat, përfshirë dëmshpërblimin e dëmit të provokuar.
- risku aktivitetit; ku personi që ushtron një aktivitet që paraqet rrezik për të tjerët,
duhet të përgjigjet për dëmet që ky aktivitet u shkakton të tjerëve. Kjo teori është më
e rëndësishme se të tjerat pasi përfshin të gjitha aktivitetet, fitimprurëse ose jo.
Më vonë autorë të tjerë, si Loran apo Salej gjetën një nen ku të mbështeteshin për
teorinë e riskut, i cili shprehej se: “Jemi përgjegjës jo vetëm për dëmin e shkaktuar nga
veprimi ynë, por edhe për dëmin e shkaktuar nga personat për të cilët duhet të përgjigjemi ose
nga sendet që janë nën kujdesin tonë”. Ky nen, më tej konfirmoi parimin e përgjithshëm
të përgjegjësisë për veprimet e çdo sendi.
Një teori tjetër për të siguruar kompensimin sa më të mirë të viktimave, ishte edhe
Teoria e garancisë (B. Starck) sipas së cilës parashikohej një dëmshpërblim më i drejtë
e i plotë dhe i përcaktuar për dëmet më të rënda. Shumë ligje të veçanta parashikuan
rregulla dëmshpërblimi ose përgjegjësie pa faj2. Pasoja: nga sa më lart, përgjegjësia
civile është vendosur mbi dy baza kryesore, faji dhe, në disa fusha të caktuara, risku.
Parimit të përgjegjësisë për faj i është dhënë një vlerë domethënëse kushtetuese.
2

Ligjet e vitit 1898 mbi aksidentet në punë; ligjet e vitit 1985 mbi aksidentet e qarkullimit.
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3.Kushtet e përgjegjësisë. Dëmi ose dëmtimi
Në përgjegjësinë jashtëkontraktore, është e nevojshme ekzistenca e dëmit (nje kusht
i përbashkët për çdo lloj përgjegjësie civile), i cili duhet të jetë i shkaktuar nga një
veprim, i fajshëm ose jo, sipas tipit të përgjegjësisë. Kemi disa kategori kryesore
dëmesh, kufijtë mes të cilave ndryshojnë:
i.dëmet materiale, që u shkaktohen sendeve dhe më në përgjithësi pasurisë së viktimës,
p.sh. humbja e të ardhurave, dëmtimi mjeteve;
ii.dëmet trupore, pra çdo dëmtim që cënon paprekshmërine fizike të një personi, të
cilat i kemi dy llojesh: me karakter ekonomik/ material të theksuar (kujdesi mjekësor,
paaftësia për punë e përkohshme/ e përhershme/ e plotë/ e pjesshme); dhe, dëme
jo materiale si, pretium doloris (dhimbjet fizike), dëmi estetik, dëmi i ushtrimit (i një
sporti, arti muzukor, letrar etj) pra, pamundsëia për të ushtruar një gëzim të jetës;
iii.dëmet morale, dy lloje kryesore; ato që rrjedhin nga cënimi i nderit, i jetës private apo
i një të drejte tjetër personaliteti, dhe, dëme afektive, që janë dhimbjet e shkaktuara
nga vdekja ose degradimi i një personi të afërt.
Zhdëmtimi i dëmit, kryesisht i atĳ efektiv, ka qënë objekt diskutimesh për dy arsye
kryesore; dhimbja morale nuk duhet të shpaguhej në vlerë monetare; përgjithësisht
është e pamundur të përcaktohet vlera e zhdëmtimit të një dëmi moral. Por që nga
shekulli XIX, juridiksionet gjyqësore pranojnë shpërblimin e dëmeve morale në bazë
të parimit sipas të cilit çdo dëm duhet zhdëmtuar, nëse ai paraqet disa karakteristika
të caktuara.
iv.dëmet ekologjike, veçuar më vonë, është cënimi që i bëhet mjedisit (pas mbytjes së
anĳes Erika);
v.viktima indirekt, ku një viktimë mund të pësojë indirekt një dëm material/ moral,
p.sh. i afërti i viktimës privohet nga ndihma financiare, pëson dëm efektiv.
4.Karakteristikat e dëmit të riparueshëm
Jo të gjitha dëmet janë të zhdëmtueshme, disa prej tyre vĳnë si rezultat i një veprimi
të ligjshëm dhe si rrjedhojë, nuk zhdëmtohen, p.sh. dëmi që pëson një financier si
rezultat i konkurencës së ndershme të një tjetër financieri. Që një dëm të mund të
zhdëmtohet, duhet patjetër qe t᾽u përgjigjet disa karakteristikave, si:
- dhunimi i një interesi të ligjshëm, juridikisht i mbrojtur, mospranimi kërkesave që
bien ndesh me ligjin, rendin publik dhe zakonet e mira. Situata të vështira: vdekja e
bashkëjetuesit/ lindja e padëshiruar/ lindja me një handikap të pazbuluar;
- dëmi i sigurt, në kuptim relativ; një mundësi e mjaftueshme, ku edhe një dëm i
ardhshëm mund të jetë i sigurt kryesisht kur parashikohet vazhdimi i dëmit aktual,
pra ai mund të dëmshpërblehet. Por kjo nuk ndodh me një dëm të mundshëm. Raste:
humbja e një shansi real/ serioz, koha e shkurtër e synimarritjes; rreziku i pësimit të
një dëmi; dëmi për viktimat me humbje të vetëdĳes;
dëme personale, vetëm personi që drejtpërdrejtë ose indirekt ka pësuar dëm,
dëmshpërblehet;
- dëmi i drejtpërdrejtë, jo pasojë e largët e veprimit që lidhet me marrjen përsipër të
përgjegjësisë.
Veprimet që shkaktojnë dëmin i ndajmë në tre lloje: faji (veprimi personal), veprimi
i sendit, veprimi i një tjetri.
Përgjegjësia për faj, si me dashje apo pa dashje (neglizhenca, pakujdesia), ka regjim
përgjegjësie të njëjtë. Faji bashkon tre elementë, atë material, paligjshmërinë, dhe në
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parim, të vepruarit me mendje të qartë. Elementi material mund të jetë; një veprim
pozitiv ose faj me vetëdĳe (shpejtësia e mjetit tej normave), apo një mosveprim
(mosdhënia e ndihmës). Paligjshmëria, mund të lindi si rrjedhojë e; shkeljes së
detyrës me burim nga një ligj çfarëdo, një mënyre të zakonshme të vepruari, nga një
rregull moral, abuzimi me detyrën (dëshira për të dëmtuar një tjetër, keqpërdorimi
i një të drejte, etj).
Vlerësimi i fajit bëhet in abstracto3, ndërkohë që gjykata nuk lë pa marrë parasysh
edhe elementët konkretë si kompetenca e personit, eksperienca, mosha etj. Parimisht
pak rëndësi ka rëndesa e fajit, i lehtë, i rëndë, i pafalshëm, i qëllimshëm), efekti është i
njëjtë: dëmi duhet të zhdëmtohet tërësisht. Si fakte justifikuese mund të përmendim,
urdhrin ligjor, rastin e nevojës, etj.
Jurisprudenca i ka shtrirë përgjegjësitë jashtëkontraktore, plotësisht ligjore, edhe
për veprimet e kafshëve apo sendeve, d.m.th., ruajtësi i sendit apo kafshës nuk mund
të shpëtojë nga përgjegjësia duke provuar se ai nuk ka kryer asnjë faj. Rasti kur,
pronari një ndërtese në rrënim e sipër, e cila ka dëmtuar persona të tjerë, përgjegjësia
nga aksidentet rrugore apo produktet me defekt, etj. Pak rëndësi ka nëse sendi është
drejtuar apo jo nga dora e një njeriu. Ndërkaq, edhe kur kafsha ruhet nga një njeri,
humbet apo largohet, kemi përgjegjësi jashtëkontraktore në rast shkaktim dëmi një
të treti.
5.Lidhja e Shkakut
Përgjegjësia nënkupton ekzistencën e nje lidhjeje shkasore mes një veprimi, me faj ose
jo sipas llojit të përgjegjësisë dhe dëmit. Sipas Teorisë se ekuivalencës së kushteve,
çdo ngjarje që është kusht për dëmin, konsiderohet si një shkak dhe e detyron autorin
e saj të shpërblejë dëmin plotësisht:
Shembull: pronari një mjeti, ka harruar ta mbyllë atë, nga kjo pakujdesi ka përfituar
personi që e vjedh, dhe shkakton një aksident, mund të themi se pakujdesia e pronarit
ka qënë një nga shkaqet e aksidentit.
Kritika: kjo mënyrë të menduari është shumë e gjerë, sepse mund të përmendim një
numër të pafund shkaqesh.
Sakaq, Teoria e shkakut adekuat, është ngjarja, e cila në rrjedhën e natyrshme të
ngjarjeve, duhet të shkaktojë dëmin, në kundërshtim me ngjarjet paraardhëse
që e shkaktojnë këtë dëm vetëm në rrethana të jashtëzakonshme (ideja e
parashikueshmërisë). Jurisprudenca lëkundet mes dy teorive, por tregon një
preferencë të qartë për shkakun adekuat, kryesisht lidhur me përgjegjësinë pa faj.
Në përputhje me të drejtën e përbashkët, në parim lidhja e shkakut duhet të provohet
nga viktima. Në shumë raste, lidhja kuptohet vetvetiu nga disa rrethana të caktuara,
p.sh.:
- nëse viktima arrin të provojë se është përplasur nga një send në lëvizje, prezumohet
lehtësisht roli aktiv i këtĳ sendi, d.m.th. shkaku.
- gjithashtu, për viktimat e AIDS- it të marrë nga një transfusion gjaku dhe që kërkojnë
një shpërblim dëmi, mjafton të provojnë transfuzionin dhe kontaminimin: nga këto
rrjedh një prezumim i thjeshtë shkaku.
Në rast dëmi të shkaktuar nga një person i paidentifikuar, por pjesë e një grupi të
caktuar, viktima nuk mund të dëmshpërblehet nëse nuk arrin të provojë lidhjen
3 Duke e krahasuar me qëndrimin e një njeriu të arsyeshëm (prindi i mirë), gjendur në të njëtën
situatë.
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shkasore mes dëmit të pësuar dhe një individi të caktuar. Por që të gëzojnë të gjithë të
njëjtat të drejta, jurisprudenca i ka mundësuar të dëmtuarit të atakojë përgjegjësinë
in solidum4 të një anëtari të çfarëdoshëm të grupit, duke patur parasysh se;
- ose secili nga ata ka bërë një faj, faji kolektiv, p.sh. disa arkeologë gërmojnë pa
marrë masa;
- ose, në mungesë të fajit, secili konsiderohet si përgjegjës për ruajtjen e sendit, p.sh.
secili nga arkeologët “ka marrë pjesë në një veprim dhe ka kryer akte që nuk mund
të ndahen nga njeri- tjetri dhe që kanë shkaktuar dëmin” (gërmim kolektiv afër një
banese).
Shumë autorë të jurisprudencës, mbështesin idenë e detyrimit të çdo bashkautori
në dëmshpërblimin e të gjithë dëmit; detyrimi in solidum. Kur dëmi është shkaktuar
nga disa autorë, viktima ka mundësinë t᾽i kërkojë njërit prej tyre dëmshpërblim
të plotë të të gjithë dëmit të pësuar. Ky person nuk mund të përjashtojë/ lehtësojë
përgjegjësinë e tĳ me pretendimin se veprimi është kryer nga të tjerët (përjashto
plotësimin e kushteve të forcës madhore): pra, çdo bashkautor është përgjegjës in
solidum. Kjo tezë mbështetet në idenë e:
- mos ndarjes së shkaqeve, ku secili ka kontribuar në realizimin e të gjithë dëmit, sepse
pa veprimin ose pa fajin e tyre dëmi nuk do të ishte shaktuar;
- dhe, garancia që të paguhet viktima, e cila atakon personin që ka më shumë mundësi
shlyerjeje (ku ëdo bashkautor është pak a shumë si një garanci solidare e të tjerëve).
Bashkautori solvens5 i viktimës mund të ushtrojë të drejtën e një rekursi kundër
bashkautorëve të tjerë, ku çështja e kontributeve më tej, zgjidhet në funksion të rolit
të përgjegjësisë së secilit.
Përfundime
Përgjegjësia deliktore ka dallime nga përgjegjësia kontraktore. Përse bëhet ky dallim?
Ato konsistojnë në disa ndryshime, të cilat kanë të bëjnë me;
a)burimin, ku përgjegjësia kontraktore presupozon mospërmbushjen e kontratës;
b)dëmin, në fushën kontraktore dëmshpërblehen vetëm dëmet e parashikueshme (të
paktën në parim);
c)paralajmërimin, ai nuk kërkohet sepse nuk ka asnjë arsye të ekzistojë në rastet e një
delikti;
d)parashkrimin, përsa i përket përgjegjësisë deliktore, afati është përafërsisht në parim
10 vjet, për përgjegjësinë kontraktore në parim afati është 30 vjet, por ekzistojnë raste
të shumta me afat më të shkurtër;
e)marrëveshjet që heqin ose kufizojnë përgjegjësinë, në fushën deliktore konsiderohen në
përgjithësi si të pavlefshme kur janë bërë para shkaktimit të dëmit;
f)juridiksionin territorial kompetent, nëse mosmarrveshja ka lidhje me një kontratë,
paditësi mund ti drejtohet gjykatës së vendit ku i padituri banon, apo gjykatës së
vendit ku do të bëhej dorëzimi i sendit ose të vendit ku do të kryhej shërbimi.
Dallimi mes tyre është i domosdoshëm, mbi të gjitha për të identifikuar më lehtë
rrugët ligjore.

4
5

Solidare, të përbashkët.
Personi që ka paguar.
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Rekomandime
Si përfundim, për një frytshmëri sa më efektive të këtĳ institucioni tejet të rëndësishëm, jam
i mendimit se:
- organet vendimmarrëse ligjore, si parlamenti, qeveria, apo grupet e interesit, duhet që të
propozojnë sa më shumë drafte/ akte ligjore plotësuese për forcimin e kësaj të drejte;
- gjithashtu, duhet dhënë sa më shumë informacion për të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin
nga ky institut, si nga shoqatat jofitimprurese, ashtu edhe nga organet ligjzbatuese;
- gjykatat e çdo niveli, duhet që ta marrin me sa më shumë seriozitet këtë padi, mbështetur
kjo edhe nga eksperiancat personale gjyqësore, duke mos anashkaluar asnjë prove, fakt apo
indicie në seancat gjyqësore;
- koha e një procesi gjyqësor akoma është tejet e gjatë edhe për këtë padi, ndaj prej gjykatave
të kërkohet efektivitet lidhur me zvarritjen e padobishme të këtyre proceseve gjyqësore;
- të plotësohen Kodi Civil dhe Kodi Procedurave Civile, me sa më shumë nene mbështetëse për
këtë lloj përgjegjësie, mbështetur sidomos edhe në eksperiencat apo legjislacionet europiane
bashkëkohore të azhornuara;
- të ndërgjegjësohen edhe më shumë avokatët e rinj, duke mos u intimiduar nga asnjë palë,
përfshi gjyqtarët në seancë, në përdorimin rigoroz të kësaj padie, duke mos anashkaluar edhe
ndërmjetësimin reciprok mes palëve;
- të forcohet përgjegjësia për dëmshpërblimin monetar/ vëmendje: serioziteti përmbarueseve,
etj.
Më poshtë, modeli i një Kërkesëpadie, në të cilën mund të parashtrohen shumë kërkime, në
rast se Gjykata është kompetente për të gjitha kërkimet. Kur Gjykata çmon se shqyrtimi i
përbashkët i tyre, do të shkaktojë vështirësi të dukshme në zhvillimin e gjykimit, vendos që
ato të shqyrtohen veç e veç, neni 1596.
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Konventa per Mbrojtjen e te Drejtave dhe Lirive Themelore te Njeriut
(Gjykata Evropiane e te Drejtave te Njeriut)
Ardita Larushku
Abstrakt
Gjate gjithe historise se saj shoqeria njerezore eshte perpjekur per emancipimin dhe zhvillimin
e saj . Tipar I zhvillimit kane qene vlerat shoqerore baze . Keto vlera jane te ndryshme per
vende te ndryshme dhe shpeshhere jane edhe objekt debate dhekundershtish . Keto vlera
ne menyre te drejteperdrejte ose te terthorte perfshihen edhe ne dokumentet kushtetuese
.Megjithithate , ato ekzistojne ne forma te ndryshme , si per shembull besimi , bashkeveprimi
,respekti per te drejtat e njeriut , respektimi I shtetit te se drejtes . Vlera te tilla te pranuara
gjeresisht nga shoqeria ,ndihmojne ne formimin e indentitetit te nje vendi dhe ne lehtesimin
e jetes shoqerore . Prandaj keto vleresohen si pjese perberese e qytetarise shumepermasore
. Te gjitha keto tipare te shoqerise njerezore nxisin shpeshhere debate e diskutime dhe kane
vizione te ndryshme ne interpretimin lidhur me te drejtat dhe lirite themelore te njeriut .
Ajo qe shtrohet si problem ketu , eshte se cfare perfshihet ne permbajtjen e konceptit te se
drejtes , cila eshte shtrirja e tyre , si eshte ne vende e periudha te ndryshme e raporti qe duhet
te ekzistoje ?Per shembull , ndermjet ligjeve qe rregullojne marredheniet ne sektorin publik
dhe atyre ne sektorin privat ; cila eshte pergjegjesia e individit dhe cila eshte pergjegjesia e e
shoqerise njerezore ne teresi ?.
Gjate gjithe historise njerezore zhvillimi ka qene I ndryshem ne periudha te ndryshme . Disa
popuj kane shenuar kuota te larta zhvillimi , disa jo. E perbashketa qe te gjithe punojne per
prosperitet duke vene ne qender permiresimin e kushteve sociale , ekonomike , politike e
kulturore te individit ne mbrojtje te drejtave te tĳ.
Gjykata Evropiane e te Drejtave te Njeriut ka ratifikuar Konventen per mbrojtjen e te Drejtave
dhe Lirive te Njeriut . Gjykata Evropiane e DNJ eshte unifikim dhe interpretim ne zbatim te
Konventes Evropiane te te Drejtave te Njeriut ne menyre qe shtetet firmetare te respektojne
te drejtat dhe garancite te percaktuar ne Konvente . Ajo shqyrton kerkesat e depozituara nga
individe , shtete . Kur Gjykata zbulon shkelje te Drejtave te Njeriut dhe garancite e Konventes
. Gjykata nxjerr vendime detyruese qe I detyron keto shtete te pajtohen me keto vendime .
Vendet anetare ne Keshillin e Evropes , nenshkrues se protokollit te Konventes per mbrojtjen
e te Drejtat e Njeriut dhe Lirive Themelore u be ne Rome me 4- nentor 1950
Rolin qe ka luajtur Konventa per mbrojtjen e te DNJ ne ristrukturimin te mekanizimit
te kontrollit te vendosur nga vete ajo per te mbrojtur dhe permiresuar efekshmerine e saj
per mbrojtjen e te Drejtave te Njeriut dhe te lirive themelore , duke rritur keshtu numrin e
aplikimeve dhe te anetaresise ne rritjen e Keshillit Evropian .

Fjalë kyçe: Konvente , Reputacion , Reatifikim, Aplikim, Emancipim, Ristrukturim.
H yrje
Ju kujtoj se :“ Deklarata Universal e te Drejtave te Njeriut Neni. 12 thote : “ Askush
nuk mund te jete objekt I nderhyrjes arbitrare ne jeten e tĳ private , ne familje ne
banesen ose leterkembimin e tĳ , as objekt cenimesh te nderit apo te reputacionit te
tĳ. Cdo person ka te drejte te kete mbrojtjen e ligjit kunder nderhyrjeve te tilla ose
cenimeve te tilla “ .
Arritjet e nje periudhe kane sherbyer si baze , jane mbrojtur e jane cuar perpara
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ne periudhat pasardhese . Duke emancipuar individin , shoqeria emancipon veten
e saj , dhe keshtu ajo ecen perpara . Dy jane rruget qe shoqeria ka zgjedhur per
emancipimin e saj :
1Zhvillimin e shkences dhe teknikes
2Edukimi
Edukimi per te drejtat e Njeriut per zhvillimin e tĳ te gjithanshem ne menyre te
organizuar , behet ne shkolle , familje ne jeten shoqerore kulturore e fetare duke
organizuar bashkejetesen sociale .
Kreret e shteteve dhe te Qeverive te bashkimit Evropian te mbledhur ne Vjene 8- 9
tetor 1993 vendosen ne menyre te nejzeshme te rritjes se efikasitetit te Konventes
te te Drejtave te Njeriut . Ku do te krĳonin nje Gjykate te vetme per kontrollin dhe
angazhimin e paleve nenshkruese , ne vend te organeve qe ishin krĳuar per kete
qellim .
Rrugetimi i gjate ne periudha te ndryshme te historise qe eshte bere ne mbrojtje
te lirive dhe te drejtave te njeriut ne dobi te zhvillimit dhe funksionimit te nje
shteti modern dhe te perparuar :
Mbrojtja e lirive dhe te Drejtave te Njeriut eshte themeli I funksionimit te nje shteti
demokratik . Sepse duke respektuar te Drejtat e Njeriut lidhen drejteperdrejte
me zhvillimin politik dhe ekonomik dhe juridik te shtetit demokratik . Shtetet
evropiane kane arritur standarte te larta te zhvllimit global , ku respektimi I lirive
dhe te drejtave te njeriut ka arritur pikat e larta . Mbrojtja e lirive dhe te Drejtave te
Njeriut ka arritur si rezultat I nje sere faktoresh si : Dhuna , luftrat e padrejta qe kane
ndodhur gjate periudhave te ndryshme historike . Gjate periudhave te ndryshme
historike .Nje fryme shprehese lindi ne periudhen e Rilindjes ishin ideatoret e pare si
Platoni , Aristoteli dhe klasiket e tjere te medhenj, dhe me pas idete e tjera ulitariste
qe na sollen deri ketu per imazhin e kuptimit “ Te se Drejtes “ duke vene themelet
qe ndikuan ne forcimin e Shtetit te se Drejtes . Sot ne jemi te njohur me Dokumenta
te rendesishme qe kane sherbyer ne mbrojtjen e te Drejtave te njeriut. Te cilet jane :1.
Kodi I Hamurabit ( 2130 – 2088p.k ) , 2. Kurani dhe ( hadithet ), 3 . E drejta kanonike
, 4. Karta e Madhe e Lirive 1215, 5. Karta e te Drejtave te Njeriut ( Billofrights 1689
) 6. Deklarata e Pavaresise ne SHBA 1776 . 7. Deklarata e te Drejtave te Njeriut
dhe Qytetarit 1776 , 8. Revolucioni Francez “ Liri Barazi , Vllazeri “) , 9. Deklarata
Universale mbi te Drejtat e Njeriut 10 dhjetor 1948 , 10. Konventa Evropiane per
mbrojtjen e te drejtave te njeriut 1950, 11. Pakti Nderkombetare per te Drejten
Ekonomike – sociale e ekonomike .
Po kush eshte Konventa Evropiane per te DNJ , dhe cili eshte roli I saj ?
Konventa Evropiane per te Drejtat e Njeriut eshte nje etape e re si ne te Drejten
Nderkombetare ashtu dhe ne legjislacionin e brendshem te shteteve anetare te
Keshillit te Evropes . Konventa eshte burim I se drejtes dhe traktat nderkombetare
per mbrojtjen e te Drejtave te Njeriut dhe lirite themelore ne Evrope e cila hyri ne fuqi
me 3- shtator 1953 . ku bejne pjese 46 –shtete . Konventa krĳoi Gjykaten Evropiane
per te Drejtat e Njeriut .Sipas konventes :
1. Cdo individ beson ne te drejtat e tĳ sipas Konventes .
2. Cdo individ qe jane shkelur te drejtat , kate drejte te ngreje padi kunder personit
ose individit qe I ka shkelur te drejten .
3. Ne vendimet qe gjinden shkeljet jane te detyrueshme per tu zbatuar qofte nga
132

individet ose shtetet qe bejne shkelje .
Struktura e Konventes :
A)
Seksioni i I Konventes ne preambul thirret Deklarata Universale e Drejtave te
Njeriut . Me pas vjen artikulli 1 qe paraqet standartet e implementuara te Konventes
si e tere : Seksksioni i I permblidhet ( Te drejtat lirite themelore te njeriut )
B)
Seksioni II : artikujt 19- 51 behet fjale per komisionin Evropian dhe Gjykaten
e DNJ parashtron rregullat ne funksion te DNJ
C)
Seksioni i III : Artikujt 20 – 37 Dispozita te ndryshme
D)
Seksioni iIV : Artikujt 38 – 56 Pershkruan detyrat e Komisionit e Gjykates .
Duke qene se Konventa eshte nje memorandum por dhe zanafilla e Kushtetutes
Evropiane qe ka ardhur duke u pasuruar vazhdimisht .Konventa eshte nje instrument
qe vjen duke u zhvilluar e persosur vazhdimisht ne aspektin e se Drejtes . Konventa
kate drejten e nderhyrjes ne ceshjtet e brendshme te shteteve qe jane bere shkelje te
Drejtave te Njeriut .
Duke patur parasysh Deklaraten Universale te Drejtave te Njeriut te shpallur nga
Asamblea e pergjithshme e Kombeve te Bashkuara me 10 dhjetor te vitit 1948 .
- Njohjen dhe zbatimin universal dhe efektiv te drejtave te shpallura ne te .
- Keshilli I Evropes ka per qellim nje bashkim me te ngushte dhe lidhje reciproke
mes anetareve te tĳ , duke njohur besimin e tyre te thelle ne keto liri themelore
qe perbejne “ Themelet e drejtesise dhe te paqes ne bote “ ruajtja dhe mbeshtetja
mbi nje veprim politik , demografik nga njera ane dhe nga ana tjeter mbi nje
kuptim te respektimin e perbashket te te drejtave te njeriut te cilet varen . Te
vendosura si qeveri te shteteve Evropiane qe shtyhen nga njejta fryme dhe qe
kane nje trashegimi te perbashket idealesh , traditash politike , lirie dhe shteti I
se drejtes per te marre masat fillestare per zbatimin gjithperfshires te disa prej te
drejtave te shpallur ne Deklarate Universale .
- Deklarata Universale te Drejtave te Njeriut , kjo u miratu nga Asamblea e
Pergjithshme e Kombeve te Bashkuara me 10 dhjetor 1948 ne Paris . Kjo lindi si
rezultat I pergjigjeve te krimeve te luftes . Ne dy Konventat nderkombetare mbi
te Drejtat e Njeriut u miratuan nga Asamblea e Pergjithshme e OKB 1956 – 1976 .
- Krĳimi I Deklarates iu besua nje Komisioni mbi te Drejtat e Njeriut . Ky komision
u kryesur nga Eleanor Rosvelrt ( avokate ). Strukturat , kodi Napoleonit kur
shpaloset ne hyrje parimet e pergjithshme te Deklarates .
- Parimet baze te kesaj Deklarate : Ishin per ruajtjen dhe mbrojtjen e te Drejtave dhe
lirive themelore te njeriut .
- Konventa eshte nje nga mekanizmat per venien ne zbatim te detyrimeve te
ndermarra nga shtetet kontraktuese .
- Cilet jane organizmat qe e pefaqesojne?
- a) Komisioni Evropian I te Drejtave te Njeriut
b) Gjykata Evropiane e te Drejtave te Njeriut ,te dy keto organizma realizojne
shqyrtimin e zgjidhjes se konflikteve e ankesave . Sot roliiKeshillit ka rene dhe
Gjykata luan nje rol kryesor . Gjykata i ka dhene trajten e duhur dhe te qarte
Konventes Evropiane me nje diapazion te ri ne kuptimin dhe vleresimin e te Drejtes
Nderkombetare .
c) Komiteti I Ministrave te Keshillit Evropian .
Konventa Nderkombetare e te drejtave te njeriut eshte e ndertuar dhe e shoqeruar
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me nje numer protokollesh qe pasurojne me tej dispozitat kryesore
Sot perllogariten 13 protokolle te nenshkruara , gje qe kane cuar ne thjeshtimin dhe
shkurtimin e kohes se procedurave . Mendoj se disa protokolle kane nje rendesi dhe
peshe te madhe juridike .
Organizimi dhe Funksionimi Struktures se Konventes
Protokolli N.1 :U neshkrua ne Paris ne vitin 1952 ( Ai perban garancite , te drejtat ne
arsim respektimin e pasurise etj )
Protokolli NR. 4: Perban ( ndalimin I privimit nga liria ) hyri ne fuqi ne vitin 1968
Protokolli NR.6 : ( Mbidenimin vdekje )
Protokolli NR. 7: ( Garancia juridike qe u perkasin te huajve gjate procesit te debimit)
Protokolli NR. 11: Nje rendesi te madhe pati dhe Protokolli Nr. 11 i Konventes
Evropiane i cili hyri ne fuqi me 1 Nentor 1990 . ky protokoll percaktoi ristrukturimin
e sistemit te meparshem qe ka si qellim :
a) Pakesimin e procedurave dhe ekzistencen e nje mekanizmi te kontrollit qe duhet
te funksionoje ne menyre te kenaqshme dhe brenda nje kohe te arsyeshme dhe ne
perberje te tĳe jane 46 – shtete . Gjykata Evropiane eshte e vetme dhe e perhershme
dhe do te zevendesoje dy organet e meparshme ( Komisionin dhe Gjykaten ) dhe
do te permbysh detyrat dhe detyrimet qe me pare ishin kompetence e ketyre dy
organeve . Gjykata Evropiane per te drejtat e Njeriut Perbehet nga 46 gjyqtare qe
jane te barabarte me numrin e shteteve anetare te Keshillit Evropian . Organizmat
e saj jane :
a) SEKRETARIA – sekretare ligjore
b) AVOKATE –nga te gjithe shtetet anetare
Protokolli NR.12 : ( mbrojtja nga diskriminimi )
Protokolli NR.13 : U Neshkrua me dt. . 3 Maj 2002 ( heqjen e denimit me vdekje ).
Po cili eshte funksioni i Gjykates Evropiane ?
Gjykata Evropiane e te drejtave te Njeriut selia e saj ndodhet ne Strasburg ka ne
juridiksion : Nderhyrje ne raste shkeljeve te drejtave te njeriut dhe garancive te
percaktuar ne Konvente apo ne protokollet e saj . Shkelja qe kryhet nga shtetet qe
kane neshkruar Konventen dhe kerkuesi duhet te kete ezaururar shkallet e gjykimit
ne vendim ku ka ndollur shkelja ( Kjo nenkupton ankimimin ne Gjykaten e duhur
te ndjekur nga Apeli , per ne Gjykaten e Larte perpara se ta paraqese kerkesen tek
Gjykata ) .
1. Gjykata Evropiane zbaton Konvnten Evropiane te Drejtave te Njeriut
2. Respekton te drejtat dhe garancite e percaktuara ne Konventen e te Drejtave te
Njeriut .
3. Shqyrton kerkesat e shteteve , individeve qe jane te depozituar prane kesaj
Gjykate .
Kohet e fundit jane shtuar fenomene e dukuri te skajshme globale si ; racizmi ,
ksenofobia , antisemitizmi , dhuna ,bullizmi ,dhuna psikologjike ne rrjetet sociale etj
. Duke pare dhe forma konkrete te shfaqjes se tyre ne vendet e Evropes e Botes . Kjo
ndihmon qe forcat demokratike , qe nga qytetaret e thjeshte e deri tek intelektualet
, specialist qe merren me organizimin e shoqerise informohen per gjendjen dhe
ndergjegjesohen per tu bashkuar ne lufte kunder dukurive te tilla anakronike per
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qyterimin dhe emancipimin gjithperfshires te shoqerise njerezore .
Fenomenet gjithperfshirese te formave te dhunes , ekstremizmit apo shkeljeve te
parimeve ndershteterore ka cuar qe Gjykata Evropiane te Drejtave te Njeriut ne
zbulim te shkeljeve te nje ose me shume nga te drejtat dhe garancite e Konventes . E
cila ka nxjerre vendime detyruese qe I detyron te gjitha vendet qe kane te bejne me
keto vendime , te pajtohen me keto vendime dhe ti zbatojne ato .
Cilat jane aplikimet qe presin zgjidhje nga komisioni per te cilat jane shpallur te
pranishme datat e hyrjes ne fuqi te ketĳ protokolli ?
- Shqyrtimi I ceshtjeve ne perputhje me dispozitat e protokollit
- Aplikimet qe jane te pranishme dhe qe lidhen me diskutimet nga anetaret e
Komisionit .
- Cdo aplikim ekzaminohet kush eshte dhe kush nuk eshte I plotesuar
- Komisioni nderton nje raport per cdo aplikim ( Neni. 31 I Konventes se DNJ), me
pas hyn ne fuqi dhe ua trensmetohen paleve nenshkruese .
- Lista e Dhomes : Dhoma Kryesore vendos mbi ceshtjen dhe vendimi eshte I
formes se prere .
- Lista e ceshtjeve perpara Komitetit te Ministrave nuk eshte marre vendim me
daten e hyrjes ne fuqi te ketĳ protokolli I cili do te plotesohet nga Komiteti I
Ministrave . Sekretari i Pergjithshem I KE do te njoftoje vendet anetare
- 1- Per cdo nenshkrim te realizuar nga vendeve anetare
- 2- Depozitim te cdo instrumenti te reatifikuar ose miratuar
- 3- Daten e hyrjes ne fuqi te ketĳ protokolli ose dispozite e tĳ ne perputhje me (
Nenin 4) .
- 4- Cdo akt njoftim apo komunikim qe lidhet me kete protokoll.
Lidhja e Konventes Evropiane per te Drejtat e Njeriut me Kushtetuten shqiptare
Duke u bazuar ne librin e A. Puto ku shkruan mbi “ Konventa evropiane per te Drejtat
e Njeriut “ dhe shihet qarte perqasja me Kushtetuten e Republikes se shqiperise duke
u pasqyruar lidhjet e ketyre dy mekanizmave ne legjislacionin dhe juridiksionin tone
shqiptare . Kjo duket qarte ne lidhjet qe ekzistojne ne legjislacionin shqiptare me
sanksionet dhe marreveshjet e Konventes Evropiane te DNJ , te cilat jane ratifikuar
nga shteti jone shqiptare . Pothuajse se te gjitha nenet e Kushtetutes se Republikes
se Shqiperise u jepet rendesi marreveshjeve nderkombetare te ratifikuara dhe
perparesine qe ka ajo mbi ligjet tona . Konventa perben nje rend te ri juridik paresore
ne fushen e te drejtave te njeriut , perderisa shtete I nenshtrohen Juridiksionit te
Gjykates Evropiane ne kete sfere .
Perfundime
Si perfundim Konventa Europiane per te Drejtat e Njeriut ka nje rendesi te vecante
sepse sherben si nje mekanizem dhe stabilizues per sistemin e Drejtesise ne bote e cila
ne vazhdimesine e saj ajo arrin te integrohet dhe te persoset vazhdimisht . Konventa
eshte nje vlere dhe bastion I mbrojtjes se vlerave njerezore dhe demokracive ne
Evrope dhe Bote .Ajo qendron si nje rregllator mbi shtetet per te siguruar mbrojtjen
e te drejtave dhe lirive te njeriut dhe per garantimin e ketyre te drejtave tashme
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qe behet nga Gjykata Evropiane e te Drejtave te Njeriut e cila mbeshtet Konventen
dhe siguron mundesine e individit , shteteve te drejten e ankimimit ku vihen re
parregullsi apo shkelje te drejtave te njeriut .
Konventa eshte lidhur ngushte dhe pjese perberese e Kushtetutave te shume shteteve
evropiane nje nder to eshte Kushtetuta e shtetit tone. Konventa qendron si nje
embrĳon I legjislacionit shqiptare .
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Kongresi i Elbasanit, i pari Kongres arsimor pedagogjik shqiptar
Dorina Daiu
I.I Kushtet historike të mbledhjes së Kongresit të Elbasanit
Sfondi historik përmes të cilit çau rrugën proçesi i thirrjes së Kongresit Kombëtar të
Elbasanit paraqitej i tillë: Tashmë ishte krĳuar një rrjet i gjerë klubesh dhe shoqërish
patriotike, ishin çelur një varg shkollash shqipe të ditës dhe të natës, si dhe qenë
shtuar së tepërmi botimet shkollore dhe joshkollore, organet e shtypit kombëtar
etj. Pikërisht ekzistenca e një mjedisi të tillë përbën faktorin kryesor që kushtëzoi
thirrjen në atë kohë të disa kongreseve mbarëshqiptare, për zgjidhjen e problemeve
të ngutshme kulturore, organizative dhe politike. Njëri prej tyre ishte Kongresi i
Elbasanit, i cili për problemet që trajtoi dhe për vendimet që mori konsiderohet si
një nga ngjarjet më të rëndësishme në historinë e arsimit dhe të kulturës kombëtare
shqiptare.
Jo rastësisht Elbasani zgjidhet si qyteti i mbajtjes së këtĳ Kongresi. Traditat patriotike,
arsimore e kulturore që në krye të herës të këtĳ qyteti, me figura të shquara të
Dhaskal Todrit, Konstandin Kristoforidhit etj, kanë qenë të njohura në të gjitha trevat
shqiptare dhe kishin ushtruar një ndikim të fuqishëm në ata intelektualë që vendosën
për mbledhjen e këtĳ Kongresi në këtë qytet. Njëkohësisht Elbasani në atë kohë ishte
shndërruar në një qendër të rëndësishme të ngjarjeve dhe veprimtarive, për çështjen
kombëtare dhe paraqiste një nivel të kënaqshëm të zhvillimit arsimor dhe kulturor
në shkallë kombëtare. Mjafton të kujtojmë këtu se në Elbasanin e asaj kohe ishin
krĳuar dhe zhvillonin veprimtarinë e tyre pesë klube dhe shoqëri patriotike. Klubet
“bënin përgatitjet e rastit për mësuesit shëtitës që do të mësonin gjuhën shqipe që
ishin piketuar enkas për t’u çelur, fill pas asaj të Elbasanit. Gjithashtu vetë klubet
e Elbasanit caktuan kontigjentin e mësuesisë, të cilët do të bënin mësimin e gjuhës
shqipe në shkollat e huaja të qytetit”.1
Gjithnjë në këtë kuadër një faktor tjetër, që mundësoi zgjedhjen e Elbasanit si qytet
organizator të Kongresit ishte dhe pozita e tĳ gjeografike në mes të Shqipërisë, e
cila favorizonte ardhjen e delegatëve nga të katër anët e vendit.Duke hulumtuar me
kujdes nëpër dokumentacionin e kohës vërejmë se data e fillimit të punimeve të këtĳ
Kongresi u shty dy herë.
Bazuar në këtë dokumentacion arsyet që kushtëzuan shmangien e fillimit të
punimeve të tĳ nga dy datat e caktuara konsistojnë: 2
Së pari, në tensionet që krĳuan në kryeqytetin e perandorisë, Stamboll gjatë muajit
prill të vitit 1909, dhe së dyti në pengesat që krĳoi regjimi xhonturk nga frika se
thirrja e këtĳ Kongresi, krahas problemeve me karakter kulturor do të ngrinte edhe
problem me karakter politik. Në këtë kuadër në shtypin e kohës evindentohet një
fakt tëpër interesant dhe shumë kuptimplotë. Në një nga datat e caktuara për fillimin
e punimeve të këtĳ kongresi në Elbasan mundën të arrĳnë 14 delegatë nga 35 që
duhet të vinin, nga këta 4 ishin oficerë xhonturq të veshur civilë. Në rrethana të tilla,
më së fundi komisioni organizator vendosi që punimet e kongresit të fillojnë në ditët
1
2
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e para të muajit shtator të vitit 1909.
Në këtë mënyrë më 1 shtator 1909 arritën në Elbasan delegatët që do të merrnin pjesë
në punimet e këtĳ Kongresi, ku gjetën një atmosferë të ngrohtë të krĳuar nga klubet
e këtĳ qyteti, “Bashkimi” dhe “Vëllazëria”. Midis 35 delegatëve që përfaqësonin
të gjitha krahinat e vendit si dhe dëshirat e interest e mbarë kombit shqiptar,
ndosheshin , krahas personalitetëve të shquara, edhe veprimtarë e mësues të njohur
të arsimit kombëtar. E gjykojmë me interes që evidentimin e delegatëve që morën
pjesë në Kongres ta fillojmë nga ata të qytetit organizator, Elbasanit. Kështu nga
klubi “Bashkimi” i Elbasanit mandatin e përfaqësimit në Kongres e morën zotërinjtë
Emin Haxhiademi dhe Taq Buda, nga kubi “Vllazëria” po i Elbasanit mandatin e
përfaqësimit e morën zotërinjtë Dervish Biçaku dhe Qamil Feza; ndërsa shoqëria
“Afërdita” u përfaqësua nga zotërinjtë Simon Shutariqi dhe Josif Haxhimina.
Gjithnjë në këtë kuadër heshturazi është kaluar nga historiografia marksisteleniniste përfaqësimi në Kongres i misionarisë amerikane të Korçës dhe Tiranës. Në
të misionaria Amerikane e Korçës u përfaqësua nga zonjat Çilka e Qirjazi (Sevasti)
ndërsa ajo e Tiranës nga Kristo Dako.
Sikurse e theksuam më lart në Kongres morën pjesë përfaqësues nga të gjitha trevat
shqiptare dhe nga ku banonin shqiptar, si nga Korça, Gjirokastra, Berati, Durrrësi,
Tirana, Dibra, Ohri, Struga, Filati, Manastiri, Shkupi, Janina, Selaniku e ku ndër
përfaqësuesit e tyre do të vëçonim veprimtarët më kryesorë si Mithat Frashëri,
Orhan Pojani, Gjegj Qirjazi, Andrea Konomu, Thoma Papapano, Dom Nikoll Kaçorri,
Qemal Bej Elbasani.
Kongresi Kombëtar i Elbasanit i çeli punimet e tĳ në pasditen e 2 shtator 1909. Punimet
e tĳ vazhduan 8 ditë me rradhë në mbledhje të hapura e të mbyllura, u karakterizuan
nga një punë e ngjeshur e të gjithë delegatëve, por sidomos e komisioneve të ngritura
për problemet më të rëndësishme. Atmosferën e përgjithshme të gjallërisë së
përpjekjeve për dĳe e kulturë gjatë kësaj periudhe në Elbasan na e jep Miss Durham
ku shkruan: “Në Elbasan prekesh nga përpjekjet që bëhen për dĳe e kulturë. Gjen
njerëz që pa kurrëfarë ndihme japin e marrin me gramatikën frënge, madje, edhe
gjermane. Ka një numër mjaft të madh njerëzish të shkolluar dhe të ditur…Në
Elbasan s’ka vetëm fjalë…Elbasani ëndërron për një të ardhme të ndritur dhe vetë
pozita e tĳ në qendër të vendit do të ishte ideale për kryeqytet”.3
Seanca e parë e këtĳ Kongresi që u zhvilua në një sallë të Klubit “Vllazëria” trajtoi
kryesisht probleme organizative. Kështu çdo delegat ishte pajisur me dokumente
prej klubit që përfaqësonte. Pasi u bë verifikimi i dokumentëve Kongresi në rrugë
demokratike, me vota të fshehta, proçedoi në zgjedhjen e forumit drejtues të tĳ,
konkretisht të kryetarit, nënkryetarit. Me votë të fshehtë kryetar i Kongresit me 39
vota pro u zgjodh z. Dervish Biçaku ( ose Dervish Bej Elbasani), siç konfirmohet në
dokumentacionin e kohës, ndërsa nënkryetar u zgjodh Mit’hat Bej Frashëri me 24
vota pro; si shkronjës të Kongresit u caktuan zotërinjtë nga Elbasani Simon Shutariqi,
dhe Josif Haxhima.
Më tej në seancat që pasuan Kongresi trajtoi gjerësisht problem të tilla që kishin
të bënin me përhapjen e mëtejshme të arsimit në gjuhën shqipe, me përgatitjen e
mësuesve për shkollat shqipe dhe me organizimin më të mirë të lëvizjes kulturore
e asaj kombëtare në përgjithësi. Në këtë kontekst ai mori një sërë vendimesh që u
evindentuan në të ashtëquajturin Akti i Vendimeve të Kongresit që përbëhej prej 15
3
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pikave, por siç është shkruar në shtypin e kohës shpirti i Kongresit dhe i Shqipërisë
ishin tre vendime:4
1. Çelja e një shkolle Normale në Elbasan. (pika 1)
2. Krĳimi i një shoqërie qëndrore shkollore në Korçë që do të merrej me organizimin,
mbajtjen dhe caktimin e shkollave shqipe. (pika 2)
3. Zgjedhja e klubit të Manastirit si klub qëndror për dy vitet e ardhshme. (pika 9)
Në funksion të vendimit të parë gjatë punimeve të tĳ Kongresi trajtoi problemin
e miratimit të rregullorëve dhe statuseve që kishin të bënin me konturimin e
strukturave organizative dhe programin e shkollës Normale që do të çelej së shpejti
për përgatitjen e mësuesve për shkollat fillore shqipe. Në lidhje me vendimin e dytë
Kongresi evindentoi dhe orientoi çeljen e atyre të reja në vise të ndryshme si dhe
futjen e mësimit shqip në të gjitha shkollat e huaja që ekzistonin. Në këtë kuadër një
ndihmë të madhe do të jeptë shoqëria qëndrore shkollore që u vendos në Korçe me
emrin “Shoqëria e mësonjtorëve shqip, “Përparimi”. Kongresi kërkoi që kjo shoqëri
të njihej zyrtarisht nga qeveria e Stambollit si dhe pranë saj të krĳohej arka e fondit
të përgjithshëm. Në lidhje me këtë të fundit Kongresi në një nga seancat e tĳ vendosi
që të ngrihej një komision i përbërë prej Dervish Biçakut, Qemal Bej Elbasanit, Refik
Toptanit, Orhan Pojanit, Irfan Ohrit, Idomentë Kosturit dhe Haxhi Bajramit, i cili të
merrte përsipër hartimin e një liste të të gjithë qytetarëve të pasur që ndosheshin nga
të katërt anët e Shqipërisë dhe telegrafisht t’u kërkonte në emër të Kongresit, ndihma
të holla, brenda mundësive për mbatjen e mësonjtoreve dhe të mësonjësve.
Përsa i takon vendimit të tretë, gjatë punimeve Kongresi shtjelloi gjerësisht problemin
e forcimit të bashkëveprimit dhe lidhjeve ndërmjet klubeve e shoqërive. Megjithatë
duhet thënë se problem në fjalë ishin përvĳuar si preokupacion në shtypin e kohës
qysh përpara mbledhjes së Kongresit. Kështu në faqet e gazetës: “Dielli”, që dilte në
Boston nën drejtimin e Faik Konicës, një muaj përpara Kongresi, ndërsa evindentohej
fakti i çeljes së klubeve të reja, tërhiqej vëmendja në tre asapekte kryesore:5
Së pari: në bashkërendimin e veprimeve të klubeve në dobi te zgjidhjes të çështjes
kombëtare;
Së dyti: në domosdoshmërinë e hartimit të një programit të përgjithshëm.
Së treti: këto shqtësime të parashtrohen për zgjidhje në Kongresin Kombëtar të
Elbasanit.
Për këtë krahas vendimit, për zgjidhjen e klubit të Manastirit si klub qëndror, kongresi
miratoi edhe rregulloren e klubeve dhe shoqërive shqiptare që përveç dispozitave
të përgjithshme dhe të detyrueshme për çdo klub apo shoqëri, të hartohej edhe
statusi individual në përputhje me kushtet dhe nevojat konkrete. Në këtë kontekst
shprehimisht thuhet “Të gjitha klubet e shoqëritë duhen të punojmë me të gjitha
forcat e tyre në të mirën e kombit shqiptar e të vendit për përparimin , qytetërim
popullor etj.”6
Përveç mbledhjeve të hapura dhe vendimeve të publikuara, në këtë Kongres sikurse
në kongresin e Manastirit, u aplikua taktika e organizimit të mbledhjeve të mbyllura
në të cilat u diskutuan probleme të rëndësishme politiken siç ishin atakimi i politikës
së ndjekur të xhonturqit, shtrimi i nevojës së domosdoshme për një organizim e
lidhje më të mirë të komitetëve të fshehta, u shpreh mendimi se mjeti më i mirë për
të siguruar të drejtat kombëtare e për tu çliruar nga sundimi osman në konjukturat
4
5
6
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e krĳuara është lufta me armë.
Krahasa trajtimit të problemeve të sipërpërmendura, të cilat përbënin boshtin e
punimeve të tĳ, Kongresi në seancat e veta u ndal edhe në trajtimin e problemeve
të tilla qe kishin të bënin me marrjen e masave në dobi të njëhsimit të gjuhës
letrare shqipe në të shkruar e në të folur si dhe amnistinë për të gjitha shqiptarët e
pafajshëm që ishin burgosur apo larguar prej mëmëmdheut nga frika e një rrestimi
të mundshëm. Në lidhje me problemin e amnistisë Kongresi vendosi që “Ti kërkohet
Sulltanit me shkrim që të gjithë shqiptarët për të cilët e vërteta konfirmon pafajsinë
të lirohen, kurse ata që janë larguar nga dheu mëmë ti lejohet kthimi e ti garantohet
paprekshmëria”.7
Së fundi, në përfundim të punimeve të veta, Kongresi vendosi hartimin e një shkrese
turqisht, e kjo ti drejtohej Mytesarifit të Elbasanit në të cilën të evindentohej qartë
qëllimi i Kongresit Kombëtar të Elbasanit e të kërkohej njëkohesisht respektimi i të
drejtave kombëtare të shqiptarëve. Për hartimin e një informacioni të tillë Kongresi
krĳoi një komision të përbërë nga zotërintë Mit’hat Frashëri, Qemal Bej Elbasani,
Abdurrahim Kavaja, Emin Haxhiademi dhe Haxhi Barjami.
Vendimet me rëndësi historike të Kongresit Kombëtar të Elbasanit përbëjnë një
kontribut të vyer në drejtim të përhapjes së arsimit e të kulturës në gjuhën amtare.
Ky Kongres është kosideruar me plot të drejtë në shtypin e kohës si dhe Kongresi
Kombëtar për Shkronjat, që u mbajt 10 muaj më parë në Manastir më 14-22 nëntor
1910, që i bënë të njohur mbarë botës aspiratat e popullit shqiptar për liri, pavarësi,
arsim, kulturë e progres shoqëror.
1.2 Mjedisi arsimor dhe kulturor në Elbasan
Shkollë shqipe nënkupton në rradhë të parë shkollë në gjuhë shqipe. Të gjithë atdhetarë
e patriotë, që u përpoqën në vitet e errta të së shkuarës, për ta ngritur e lartësuar
shkollën shqipe, vetëvetiu kanë një pjesë në historinë e arsimit kombëtar. Por për ata
elbasanas në veçanti për kontributin e dhënë kjo do të ishte e mjaftueshme për të zënë
një vend nderi, në historinë e shkollës dhe të mendimit pedagogjik shqiptar. Rruga
historike nëpër të cilën ka kaluar shkolla kombëtare është disi e veçantë, e krahasuar
në rrafshin ballkanik e më gjerë. Kjo për vetë faktin se Perandoria Osmane u kishte
mohuar shqiptarëve gjuhën, shkollën e kulturën kombëtare. U kish mohuar gjuhën
shqipe sepse ajo është shprehja më e arrirë e identitetit kombëtar dhe u kish mohuar
mësonjëtoret shqipe sepse ato janë institucione brenda të cilit ky identitet formohet.
Historia tregon se Elbasani dhe arsimi kishin gjetur njëri-tjetrin dhe përfaqësojnë
vazhdimin e një tradite të gjatë. Patrioti i njohur Grigor Cikla do të shkruajë në
shtypin e kohës se: “Shumë mirë dhe fort e pëlqyer do të jetë në u bëftë kjo shkollë
në Elbasan. … Sido që jam vetë korçar, nuk e kam për turp të them se elbasanasit
janë më tepër mirënjohës… Njoh nga afër atdhetarë elbasanas dhe kam të madhen
shpresë se Elbasani do arrĳë më të lartën shkallë se çdo qytet tjetër i Shqipërisë”.8
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Figure 1 Foto e marrë nga Arkivi Qëndror Shtetëror9
Sidoqoftë Normalja dhe Elbasani, ishin për njëri-tjetrin. Elbasani e mbajti Normalen
sepse e deshi dhe Normalja qëndroi aty sepse Elbasani e mbajti. Jo pa qëllim në
shtypin e kohës Normalja citohet si Instituti i parë shqiptar. Zoti Erikson në një
miting të organizuar në Amerikë thekson se: “Dĳeni se ky komb është një zambak
i bukur por i rrethuar prej ferrash, që nuk e lënë të lëshoi erën e tĳ të ëmbël. Le të
vrapojmë të çrrënjosim ferrat që ka mbi kurriz të tĳ dhe atëherë do te shohë bota e
qytetëruar se sa i mirë është ky zambak”.10
1.3 Kongresi i Elbasanit, i pari Kongres Arsimor Pedagogjik Shqiptar
Kongresi i Elbasanit që u mbajt një vit pas Kongresit të ABC-së të Manastirit me
vendimet që mori bëri një hap përpara në çështjen kombëtare, shfaqi vlerën dhe
forcën e mendjes së shqiptarëve, afirmoi të drejtat e tyre për arsim.
Shtatori i vitit 1909 mbarte me vete rrethana specifike politike, shoqërore, kulturore
dhe arsimore. Pas vitit 1887, kur u hap mësonjtorja e parë shqipe, anëkënd vendit
u kalua nga mësimi ilegal në atë legal. Numri i shkollave u rrit në katunde dhe
qytete. Problemet e organizimit, të përmbajtjes, të drejtimit dhe të kuadrit arsimor po
bëheshin më të mprehta, sidomos për të ardhmen. Kështu, duhet thënë se Kongresin
e thirri koha, i cili krahas të tjerave duhet të zgjidhte mjaft probleme të arsimit dhe
të shkollës shqipe.11 Specifike për këtë Kongres ishte fakti se delegatët ishin thirrur
në përputhje me qëllimet dhe vendimet që do të merrte ai. Duke pare vendimet e
Kongresit të Elbasanit dhe zbatimin e tyre nxjerrim disa përfundime:12
Së pari: Kongresi me vendimet e tĳ konkretizoi krĳimin dhe organizimin e sistemit
shqiptar dhe e konsideroi atë mjetin kryesor të përparimit dhe emancipimit shoqëror.
Në këtë pamje delegatët gjykuan e morën vendime duke pasur për bazë kërkesat e
rilindasve dhe traditën e krĳuar.
Shkolla Normale përbënte majën e sistemi arsimor shqiptar. Për rrjedhojë Kongresi
9
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gjykoi për shkollat që do të hapeshin për brezat që do të arsimoheshin, për kuadrot që
do të përgatiteshin. Në planin pedagogjik i rëndësishëm është përcaktimi i strukturës
së shkollës së mesme Normale, konceptuar si shkollë e mesme kombëtare. Në një
seancë të posaçme të Kongresit, komisioni i ngritur po prej Kongresit, paraqiti për
disktutim e miratim planin e mësimit ku përcaktoheshin lëndët që do të zhvilloheshin.
Ato ishin: Matematikë, Numerator ,Gjeometri, Algjebër, Trigonometri, Astronomi,
Fizikë, Kimi, Anatomi, Botanikë, Gjeologji, Mineralogji, Shkronjëtore, Sintaksë,
Literaturë, Retorikë, Poetikë, Turqisht, Frengjisht, Anglisht, Greqisht, Psikologji,
Logjikë, Pedagogji, Mësim feje, Gjeografi, Histori e përhershme e Shqipërisë dhe
e Turqisë, Vizatim, Muzikë, Gjimnastikë. Që të gjitha synonin formimin patriotik,
profesional, shkencor, fizik dhe etikomoral të mësuesve të ardhshëm.
Së dyti: Punimet e Kongresit u zhvilluan mbi bazën e parimeve të shëndosha të
patriotizmit.
Në këtë pamje përbëjnë kontribut të veçantë në historinë e arsimit vendimet për
drejtimin e shkollës. Kongresi i Elabasanit vendosi krĳimin e Shoqërisë ”Përparimi”
në Korçë si e vetmja qendër e drejtimit të të gjitha shkollave të vendit. Në këtë mënyrë
u sigurua drejtimi unik i të gjitha shkollave në Shqipëri. Pra, Shoqëria ”Përparimi”
në vitin 1909 ishte digasteri i parë arsimor shqiptar.
Veç kësaj Kongresi i Elbasanit caktoi rregullat e drejtimit të shkollës me drejtor e
pleqësi. Ja çthuhet në vendimet e Kongresit: ”…..u ba mend tu kërkohet me shkresë
nga ana e Kongresit këshillave sundimtare të klubeve të Elbasanit “Bashkimi” ene
“Vllazëria” sikurse ene të shoqërisë ”Afërdita” së bashku të zgjedhin parësinë
e këtushme të mësënjtores të mësonjësve, prej 8 vetash vendas të Elbasanit e cila
bashkërisht me drejtimin e saj do të pajtojë mësonjësit që duhen e do të kujdeset për
çdo gjë që ka të bejë me të”.13 Një gjetje e tillë demokratike për drejtimin e shkollës,
e konceptur nga delegatët e Kongresit, përbën traditë të vyer, për shkollën tonë.
Shkolla Normale ishte e gjithë Shqipërisë, por Kongresi ia besoi Elbasanit dhe bĳtë e
saj, nëpërmjet përfaqësuesve të tyre, u kujdesën shumë që ajo të rritej e shëndetshme
dhe e mbajtën atë kur e lypi nevoja.
Siç dihet, për drejtimin e shkollës Normale u caktuan Luigj Gurakuqi dhe
Aleksandër Xhuvani. Në gazetën “Dielli”, nëntor 1909 bëhej kjo kritikë: ”….Duhet
të kishin zgjedhur për drejtor të shkollës Normale një të huaj të ditur, nonji inglis,
nji amerikan, nji skandinav, i cili në atdhe të tĳ të kish pasur atë barrë që do ti vihej
në Shqipëri”.14 Ky ksenoman kish harruar atdhetarinë dhe mentarët shqipëtarët si
dhe nuk njihte qëllimin fisnik dhe natyrën kombëtare të Shkollës Normale. Ajo nuk
pergatit punëtorë të bujqësisë, as të mekanikës, por gatuan shpirtin e kombit.
Luigj Guarakuqi qe një personalitet i politikës dhe i letrave shqipe, ndërsa Aleksandër
Xhuvani një filolog i ri, thirrja e të cilit në Shkollën Normale qe zbulimi i një talenti të
pedagogjisë e të Shkollës Shqiptare. Të dy atdhetarë të zjarrtë të pajisur me kulturë
të shëndoshë perëndimore. Koha tregoi se besimi i shkollës në duart e L.Gurakuqit e
A.Xhuvanit qe një akt zyrtar sa shkencor aq edhe atdhetar.
Së treti: Në zhvillimin e punimeve të Kongresit në marrjen e zbatimit e mendimeve
luajti një rol parësor kombinimi i veprimtarisë shkencore me atë organizative, si dhe
i veprimtarisë peagogjike me atë administrative.
Në pamjen shkencore dhe pedagogjike për herë të parë Kongresi zgjidhi problemin
13

Manjola Hatellari “Kongresi i Elbasanit dhe Shkolla Normale në Historinë e Arsimit dhe
Kulturës shqiptare”, Elbasan 2012, fq 45.
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e përmbajtjes së shkollës tonë: U hartuan planet dhe programet e shkollës
Normale, mësimi në këtë shkollë zhvillohej me kritere shkencore pedagogjike.
Veç kësaj u përcaktuan detyra nëpërmjet Shoqërisë ”Përparimi” për unifikimin e
dokumentacionit shkollor të shkollave të tjera.
Në aspektin administrative pedagogjik Kongresi cakoi deri në hollësi numrin
e klasave dhe nxënësve, pagat e mësuesve dhe të drejtuesve, detyrat e nxënësve
dhe detyrimet e nxënësve bursistë, buxhetin e shkollës duke veçuar “Harxhet e
pandehura” dhe të tjera nevoja të shkollës.15
Për zbatimin e vendimeve të tĳ Kongresi arsimor i Elbasanit përcaktoi masa
organizative të qarta, sipas të cilave në çdo qendër u ngritën komisione që kujdeseshin
për hapjen dhe mbarëvajtjen e shkollave. Në këto komisione bënin pjesë atdhetarë
intelektualë e nga parësia e qyteteve, p.sh. në komisionin e Elbasanit bënin pjesë:
Hysen Hostoppali, Simon Shuteriqi, Ahmet Dakli, Emin Haxhiademi, Shefik Daiu,
Taqi Buda, ndërsa Aqif Pashë Elbasani kontrollonte veprimet e komisionit. Në
Kongres çështjet e arsimit u rrahën tërësisht si në planin shkencor bashkëkohor, ashtu
edhe në atë administrativë e organizativë. Prandaj për nga rëndësia dhe efektivitet
i vendimeve Kongresi i Elbasanit hyri në historinë e arsimit tonë shumë shpejt. Ai u
quajt Kongresi i mësënjtorëve shqipë, Kongresi Kombëtarë për problemet e arsimit
ose Kongresi i parë arsimor pedagogjik shqiptar. Të gjitha këto dëshmojnë për barrën
e rëndë, që pati ky Kongres para arsimit kombëtar dhe aftësinë për ti zgjedhur e
trajtuar ato me largpamësi, në përshtatje me kërkesat bashkëkohore, gjithmonë në
dobi të kombit shqiptar.
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Ndikimi i lojes ne zhvillimin psiko-motorik te femĳes dhe ne procesin
mesimor
Klement Dhanaj
Klodeta Dhanaj
Abstrakt
Loja eshte pjesa me e rendesishme e jetes se femĳeve. Ajo luan nje rol esencial ne zhvillimin
e drejte te tyre sidomos gjate viteve te hershme te femĳerise. Loja ofron mundesi optimale qe
femĳet te nderveprojne me ambientin dhe njerezit perreth dhe ne kete menyre t’i zhvillojne
aftesite e tyre fizike, konjitive, sociale, emocionale.
Ne asnje menyre nuk duhet menduar qe ekziston nje aktivitet sportiv ideal per femĳen, pasi
jane te shumta problematikat ne interpretimin e lojes sipas fazave te zhvillimit te vete femĳes.
Arsye kjo e cila rrit rendesine qe femĳa te jete ai i cili zgjedh lojen e tĳ dhe jo te jete i induktuar
nga prindi apo familjare te tjere. Aktiviteti duhet te jete interaktiv, ne ajer te paster, por mbi te
gjitha te kete varietet ne zhvillimin harmonik te kapacitetit motor te femĳes. Pra, loja duhet te
pershtatet me moshen e femĳes qe e luan. Aktiviteti fizik duhet te diferencohet sipas fazave
te rritjes dhe grupmoshave ne te cilen femĳa ben pjese, kjo per te reduktuar stresin e femĳes,
pasi, nese luan me me te rritur, mund te krĳoje aludime si i paafte ne ekzekutimin e lojes se me
te rriturve, arsye kjo qe duhet te kujtojme gjithmone disa pika kyç ne rendesine e zhvillimit
psiko-motor sipas moshave.

Mendimet me te hershme rreth lojerave
-Qe nga koha e filozofeve klasike greke, loja eshte konsideruar si menyra me
karakteristike e sjelljes se femĳeve te vegjel, nje shprehje natyrore e shpirtit te femĳes
dhe si nje tipar kryesor i definimit te femĳerise . Aristoteli qysh ne ate kohe ve ne dukje
se femĳet pa qene te vetedĳshem nepermjet lojes imitojne role te ndryshme. Sipas
Aristotelit imitimi paraqet nje proces te transformimit te se vertetes apo realitetit dhe
eshte konsideruar se nje mundesi e “te mesuarit permes pervojes”. Qysh ne kete kohe
vendosen bazat e lojes se pretenduar dhe rendesise se saj. Filozofet e njohur te kohes
e vleresojne lojen si nje aktivitet mental i cili e mundeson te mesuarin tek femĳet.
Sipas Kantit “femĳet duhet te mesojne si te jene ne loje”. Edhe Loku ne shkrimet e
tĳ thekson rendesine e lojes ne te mesuarin e femĳes. Schiller (1794) thekson se loja
paraqet nje aktivitet mental/simbolik dhe fizik. Sipas tĳ individi eshte i kompletuar
vetem nepermjet lojes.Froebel (1887) nje filizof tjeter i njohur thekson se loja paraqet
nivelin me te larte te zhvillimit tek femĳet. Sipas tĳ aktiviteti me i natyrshem i femĳeve
eshte loja. Loja promovon zhvillimin social te femĳeve. Jeta e mevonshme e individit
i ka rrenjet ne lojen e tĳ gjate femĳerise se hershme.Loja u mundeson femĳeve te
eksplorojne shoqerine dhe mjedisin. Ajo sherben si ndermjetes mes femĳeve dhe
shoqerise. Loja ndihmon zhvillimin e aftesive organizuese tek femĳet.
Vlera e aktiviteve fizike te femĳet e vegjel
Levizja eshte nje nga aspektet me te rendesishme ne jeten e nje femĳe.Nderveprimet
me te hershme perfshĳne levizjet.Kjo eshte e vertete per te gjithe femĳet,perfshi
edhe femĳet me aftesi te vecanta.Te gjithe femĳet arrĳne progres permes levizjeve
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motorike.Disa femĳe levizin shpejt,dhe disa me ngadale.Prinderit duhet ti ndjekin
femĳet gjate aktiviteteve fizike per te kuptuar aftesite levizore te femĳeve.
Si te ndryshojme lojerat e femĳeve
Duke patur parasysh se sa vitale jane aftesite motorike per zhvillimin e metejshem
te femĳes eshte e nevojshme krĳimi i nje programi per te gjithe femĳet.Aktivitetet
motorike jane nje komponent i rendesishem i femĳerise se hershme ne programin
e edukimit.Prinderit,mesuesit duhet te organizojne lojera te tilla qe i mundesojne
femĳes te marre pjese ne to dhe te ndihen te sigurt dhe te suksesshem.Kur femĳa ndihet
rehat dhe kopetent me aktivitetin,pritshmerite mund te ndryshohen duke u orientuar
drejt sfidave te reja. Duke ditur qe te gjithe femĳet pelqejne te jene te suksesshem dhe
te ndihen kompetent,kujdesi ndaj nivelit te aftesive do tu siguroje nje eksperience
motorike pozitive.Askush nuk ka deshire te deshtoje.Levizjet mund ti ndihmojne
femĳet ,jo vetem nga ana motorike por edhe per socializimin dhe anen emocionale
gjithashtu.Ne programet e edukimit fizik aftesite sociale,komunikative,emocionale
dhe njohese zhvillohen njelloj si dhe aftesite motorike.Lojerat interaktive zhvillojna
nderveprimin social dhe aftesite komunikative ndersa punojne edhe ne zhvillimin
motorik.Zgjidhja e problemeve apo aftesite konjitive si numerimi,identifikimi i
ngjyrave,apo mesimi i pjeseve te trupit,stimulohen permes lojerave.
Cfare duhet te presim nga lojerat e moshes shkollore
Shkolla eshte nje aventure e re e mrekullueshme per shumicen e femĳeve dhe loja
eshte nje nga celesat per te zbuluar se si tu pershtatesh te tjereve dhe te ndertosh
raporte te drejta me te tjeret.Ajo eshte gjithashtu qendra e mireqenies dhe zhvillimit
te femĳes.Femĳa ndryshon dhe zhvillohet shume nga mosha 6-9 vjec.Ne mund
te ndihmojme ne keto ndryshime qe peson femĳa thjesht duke luajtur me ta.psh.
Lojerat me rregulla te thjeshta e ndihmojne femĳen te mesohet me strukturat me
formale te te mesuarit qe ai i eksperimenton dhe ne shkolle.Keto lojera te thjeshta
e ndihmojne femĳen te beje shoke dhe te ruaje miqesine.Ne kete moshe ,femĳa
zhvillon hobit dhe interesat e tĳ permes lojes.Per shembull,femĳa mund te filloje
te lexoje me shume,dhe te shĳoje librat dhe revistat rreth gjerave qe i interesojne
atĳ si motocikletat,makinat,kafshet etj.Keto lloj aktivitetesh e ndihmojne femĳen te
vazhdoje te ndjeke interesat e tĳ dhe te mesoje.Ne moshen 9 vjecare,femĳa mund
te kete formuar miqesi te vecante me nje ose dy femĳe te tjere kryesisht te se njejtes
gjini.Keta shoke mund te jene shume te rendesishem te femĳa,por femĳa ka nevoje
te dĳe se ai eshte akoma shume i rendesishem per prindin ,gjithashtu.Duke luajtur
me femĳen,duke pasuar topin apo duke e perfshire ne gatim ndihmon ne krĳimin e
nje lidhjeje te ngushte me femĳen.Edhe kur femĳa kenaqet ne shkolle ,ai perseri ka
nevoje mbeshtetje ne lidhje me veshtiresite qe mund ti dalin perpara.Loja me femĳen
ndihmon ne mbajtjen hapur te rruges se komunikimit prind-femĳe.Kur prindi luan
me femĳen duhet thjesht te fokusohet te kenaqesia qe i sjell loja dhe jo te te mesuarit.
Prindi duhet ta lejoje femĳen te behet lider i lojes.Femĳa meson shpejt dhe lehte
permes lojerave qe atĳ i pelqejne.
Lojerat e strukturuara, te vetedrejtuara
Dita e femĳes eshte me e perqendruar tek te pershtaturit ne shkolle.Ndonjehere
prinderit jane te shqetesuar sepse femĳet nuk po bejne mjaftueshem aktivitete pas
shkolles si mesime sporti apo muzike.Ne fakt,loja e vetedrejtuar,e pastrukturuar145

ku femĳet zgjedhin vete cfare duhet te bejne dhe si duhet ta bejne eshte vertete e
vlefshme.Kjo i jep mundesi femĳes qe :
-Te endin mendimet dhe imagjinaten e tyre
-Te eksplorojne mendimet dhe te mendojne ne menyre kritike
-Te zgjedhin aktivitetet dhe format e realizimit te tyre-Per shembull,nese femĳe
ndjehet i fuqishem dhe plot energji ,ai mund te deshiroje dhe realisht ka nevoje te
beje nje aktivitet fizik.
Disa ide rreth lojerave te femĳeve
Disa prej aktiviteteve qe mund te pelqejne femĳet e moshes shkollore jane:Lojerat ne
mjedisin e jashtem si :te bejne xhiro me biciklete,te vrapojne ne park,ose te shetisin
me prinderit apo me shoket.Te bejne pune artistike duke perdorur materiale te
thjeshta si:letra me ngjyra,lapustila,ngjites,bojera,spango,te krĳoje nje kukull me nje
cante letre ose te krĳoje nje stampe me boje,sfungjer ose furce dhembesh.
Lojerat me role.Keto lojera i lejojne femĳet te eksplorojne dhe te shprehin emocionet
dhe te bejne role te ndryshme si :doktor,mesues,pilot,farmacist etj.Femĳet mund ti
realizojne keto role duke perdorur disa rroba te vjetra,nje kapele te vjeter,nje cante
dore etj.
Lojerat muzikore:Aktivitete si levizjet ritmike sipas muzikes,krĳimi dhe perdorimi i
instrumenteve te thjeshte muzikore ne shtepi jane shume te vlefshem per te shprehur
emocionet dhe imagjinaten.
Nje ose dy aktivitete pas shkolle mjaftojne per te mbajtur femĳen ne pune .Femĳa
mund te perfshihet ne me shume aktivitete argetuese si te luaje lojera te ndryshme
ne ajer te paster,te luaje me letra ,me puzzle.
Koha e televizionit
Femĳet e kesaj moshe mund te shĳojne pak kohe ne TV.Prinderit duhet ti lene femĳet
te shikojne nje program te preferuar ose video.Eshte mire qe prindi te shoqeroje
femĳes gjate kohes qe shikon TV.Eshte shume e rendesishme qe te balancojme
kohen e TV me disa aktivitete te tjera qe jane thelbesore per zhvillimin e femĳes.
Ketu perfshihen lojera fizike,lojera kreative si puzzles,vizatimi,bisedat me familjaret
dhe shoket etj.Koha e tepert perballe ekraneve si tablete,telefone,kompjuter dhe
televizion e cojne femĳen drejt nje fjalori te varfer,zhvillimi fizik dhe social jo te mire
dhe probleme me gjumin.
Perdorimi i lojerave ne klase
Loja eshte menyra me e preferuar e trurit per te mesuar.Lojerat e perditshme ne
klase sjellin shume perfitime.Mesuesi ,kur planifikon mesimin duhet te pakten te
programoje nje loje ne dite ne lidhje me nje nga konceptet kryesore.Kur nxenesi merr
pjese ne loje ,ai angazhohet me shume ne te mesuar dhe rritet poziviteti ne klase.Disa
nga perfitimet e lojerave jane:
Rritet motivimi
Lojerat ne klase rritin motivimin.Duke luajtur ,nxenesi behet me i motivuar per te
mesuar,merr pjese te detyra dhe tregon interes.Loja i ndihmon nxenesit te behen
pjese e skuadres dhe te mbajne pergjegjesi per te mesuarit.
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Konkurenca e kontrolluar
Nxenesit behen shume konkurues ne klase,vecanerisht djemte.Lojerat jane nje
menyre e mire per te kontrolluar konkurencen midis paleve.
Strategji stimuluese
Shumica e lojerave kerkojne strategji te zgjidhjes se problemit dhe planifikim.Duke
perdorur disa strategji ne loje ,nxenesit aftesohen per te perdorur memorien e tyre ne
zgjidhjen e problemeve duke rritur keshtu aftesite konjitive.Te stimulosh trurin me
strategjite e lojes eshte nje pune e vlefshme.
Poziviteti midis paleve
Perdorimi i lojes ne klase si pjese e mesimdhenies dhe mesimnxenies ndihmon ne
krĳimin e nje klime poziviteti ne klase,ndihmon nxenesit qe te marrin pjese dhe te
mbajne nje qendrim pozitiv drejt te mesuarit.lojerat krĳojne nje eksperience pozitive
te te mesuarit.
Me pak stres
Ti japesh nxenesit detyre te plotesoje nje test apo te shkruaje permbajtjen e nje mesimi
eshte shume stresuese per te.Ajo mund te krĳoje nje perceptim negativ te mjedisit
te te mesuarit.Si alternative ne vend te testeve mund te perdoren lojerat te cilat jane
shume me pak stresuese dhe i ndihmojne nxenesit te demostrojne njohurite ,aftesite
e tyre dhe te kuptuarit e mesimit.Krĳimi i nje ambienti pozitiv te te mesuarit,me sa
me pak stres ndihmon ne arritjen e rezultateve.
Kujtese e forte
Disa lojera forcojne kujtesen.Duke luajtur,nxenesve iu duhet te kujtojne detaje te
rendesishme rreth nje mesimi por gjithashtu ata perdorin memorien e tyre per te
menduar dhe vepruar shpejt.Lojerat e krĳuara nga vete nxenesit mund te jene shume
efikase.Kur nxenesi krĳon nje loje ai perdor kujtesen e tĳ per te ndertuar pyetjet dhe
pergjigjet e pershtatshme per lojen dhe njohurite e mesimit per te luajtur lojen.
Bashkepunimi ne klase
Lojerat ne klase rritin bashkepunimin.Kur nxenesit luajne si klase kunder mesueses
ose ne grupe te vogla kunder njeri- tjetrit rritet bashkepunimi.Permes lojes nxenesi
meson se si te mbaje radhen,te ndertoje respektin per te tjeret,te degjoje te tjeret me
vemendje dhe te luaje ne menyre te ndershme.
Terheqja e vemendjes
Duke luajtur ,nxenesve iu duhet te tregojne vemendje te detajet.Kur loja zhvillohet
shpejt,nxenesit duhet te jene vigjilent.Perqendrimi i vemendjes gjate lojes i ndihmon
nxenesit te jene te perqendruar te detyrat e klases gjate gjithe dites.
Lojerat ne klase shkaktojne te nxenesit nje ndjenje euforie.Ndjenja e euforise krĳon
nje mjedis pozitiv te te mesuarit.
Njohurite e reja
Lojerat jane shume efikase ne konsolidimin e njohurive te reja.Pasi shpjegohet
mesimi i ri ,behet perforcimi i tĳ me ane te nje loje.
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Perfundime
Femĳet nuk kane nevoje per shume lodra dhe lodrat nuk eshte e nevojshme te jene
te shtrenjta apo me shkelqim.Lodrat me te mira per femĳet e moshes shkollore jane
ato qe i ndihmojne per te zgjidhur problemet dhe iu nxitin imagjinaten.Lojerat e
realizuara ne grup jane zgjedhja me e mire per femĳen
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Realiteti virtual ne mesimdhenie
Marinela Lilaj
Abstrakt
Në edukim, teknologjitë e reja janë duke u përdorur për të përmirësuar procesin e të mësuarit.
Qëllimi i këtĳ punimi është që të raportojë për përdorime arsimore të teknologjisë së realitetit
virtual. Duke paraqitur shembuj të dy sistemeve që janë në përdorim praktik dhe atyre që
janë ende objekt i hulumtimit dhe zhvillimit. Gjithashtu shtyn studiuesit dhe mësimdhënësit
për të parë se çfarë është mësuar, se si pyetje kritike janë duke u dhënë përgjigje, dhe nëse
teknologjia është duke filluar për të jetuar. Telefonat kanë qënë një nga këto teknologjitë që
ju kanë ofruar dukatorve (Mësuesve) një mënyrë për të komunikuar me studentët duke
përdorur aplikacione të ndryshme duke mësuar nga to. Realiteti Virtual dhe përdorimi i tĳ
në edukim, është diskutuar shumë. Një nga sfidat më të mëdha ishte sepse disa institucione
shkollore nuk mund ta përballonin atë nga ana financiare. Shqyrtimi i literaturës është
realizuar për të gjetur avantazhet dhe problemet që lidhen me përdorimin botës virtuale
në arsim. Avantazhet e raportuara përfshĳne kryerjen e aktiviteteve në një mjedis pa rrezik,
bashkëpunim dhe komunikimi i këndshëm, rritja e angazhimit, mundësimi i një hapësirë
alternative për mësimin dhe detyrat, dhe vizualizimi i përmbajtjes së vështirë. Respektivisht
problemet e raportuara përfshĳnë vështirësin për të gjetur aplikacionet e përshtatshme
arsimore; tërheqja e vëmëndjes; çështjet teknologjike; kostot; çështjet e sjelljes shëndetësore
dhe të sigurisë; mungesa e standardeve e sjelljeve të tyre; dhe problemet adoptimit të
përdoruesve. Futja e teknologjisë së re në mësimdhënie thekson kërkesat e reja për organizimin,
të tilla si kërkesat për infrastrukturën e IT, planifikimin e arsimit, mësimdhënies, fleksibilitet,
pamje të re të shërbimit të klientit, dhe të mësuarit organizativ. Sidoqoftë Realiteti Virtual ka
evoluar, teknologjia ka ecur përpara, është më e lirë dhe më e aksesueshme nga ç’ka qënë.
Duke analizuar ne shohim se Realiteti Virtual është shumë efektiv në subjektet ku nevojitet
mjedis interaktiv. Realiteti Virtual gjithashtu ofron experiencë mbresëlënëse, përfshirje dhe vë
në dukje pjesëmarrje aktive nga studentët në krahasim me aplikacionet e thjeshta ose thjeshtë
mësimëdhënia me metoda të thjeshta.

Hyrje
Me avancimin e teknologjisë, forma të reja mësimëdhënie kanë dalë. Rritja e interesit
për botën virtuale ka cuar në krĳimin e qindra mjediseve dhe zgjerimin e tyre në një
masë të gjerë. Këto mjedise mundësojnë një variete të gjerë opsionesh për edukatorët.
Ato krĳojnë mundësi për të përmirësuar rezultatet e edukimit dhe lejojnë përdorimin
e strategjive të mësimdhënies duke përdorur këtë teknologji. Realiteti Virtual lejon
ndërveprimin ballë për ballë. Kështu që ato janë të përshtatshme për udhëheqje
mësimore individuale,evente mësimdhënëse,punë në grup,zgjidhje problemesh dhe
prezantimin e rezultateve të detyrave të kursit. Aplikacionet e telefonave janë një
nga disa format që kur smartphonet dhe tabletat janë bërë pjesë e jetës së përditshme
të studentëve. Procesi i të mësuartit mund të jetë sfidues për studentët ngaqë kërkon
shumë punë nga ana e tyre, kështu që kjo është arsyeja pse ata kanë nevojë për
motivacion. Software-t edukative për smartphonet përmirson procesin e nxënies
dhe i bën studentët të jenë më të interesuar për mësimin. Veçanërisht nëse studentët
do jenë duke ndjekur një software me grafika tredimesional, ajo do jetë zbavitëse dhe
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studentët do marrin informacionin e nevojshëm në të njëjtën kohë.
Duke avancuar teknologjia, mënyra të reja na prezantohen për ti mësuar ato. Një nga
këto teknologji që ka ecur me hapa të shpejta është Realiteti Virtual.
Realiteti Virtual është një koleksion hardweresh si psh PC ose telefonat celularë,
Syzet më display (Head Mounted Displays HMDs), sensorët gjurmues gjithsashtu
dhe software për të dhënë një experiencë impresionuese. George Coates përkufizoi
realitetin virtual si “stimbulim elektronik i mjedisit që mund ta realizojmë më anë
të (syzeve të montuara në kokë) dhe veshje te lidhura më disa fije që mundësojnë një
situatë tridimesionale. Diferenca ndërmjet Realitetit Virtual modern në krahasim me
konceptin e Realitetin Virtual të prezantuar dy dekada më parë, është që teknologjia
më në fund është në fazën ku mund te adaptohet me cdo telefon celular. Prezantimi
në publik i Google Karton tregoi që cdo smartphone e gjeneratës së sotme mund të
kthehet në një Virtual Reality Machine me ndihmën e HMD. Ajo ka dy lente optike
kështu mund te marrim një pamje “3D” mund të shohim thellësi në pamje. Në këtë
pikë cdo student me një smartphone dhe VR HMD mund të shĳoj eksperiencën
mbreslënëse të VR. Duke stimuluar këto eksperienca i kurajon studentët të
praktikojne aftësitë e tyre në një ambjent të sigurt.
Qëllimi i këtĳ studimi është të paraqesë një strategji kërkimore cilësore për të
identifikuar karakteristikat e rëndësishme, faktorët të dobishëm dhe zona të
përshtatshme për përdorimin e teknologjisë së Realitetit Virtual në krahasim me
aplikacionet e telefonave standarde.
Formim Kulturor
Një përkufizim i zakonshëm i Realitetin Virtual është: “Një teknologji që bind
pjesëmarrësi që ai ose ajo është në fakt në një tjetër vend duke zëvendësuar të dhëna
pamore, ndĳore më të dhëna të prodhuara nga një kompjuter” Një nga elementet kyç
të Realitetit Virtual është një mjedis i simuluar. Kjo është një iluzion për të ilustruar
një mbledhje të objekteve në një mjedis që përmbushin imagjinatën e krĳuesit. Së
bashku me botën virtuale aty është zhytja e Realitetit Virtual, perceptimi i të qënit në
një botë alternative të tillë si një botë imagjinare apo një tjetër pikëpamje e botës tonë.
Realiteti Virtual është i kufizuar vetëm nga imagjinata jonë dhe se si ne vendosim
për të krĳuar botën virtuale. Në vitin 1965 Ivan Sutherland deklaroi "Mos mendoni
për atë gjë si një ekran, të mendojnë për atë si një dritare, një dritare përmes së
cilës shikon në një botë virtuale”. Sfida me grafika kompjuterike është bërë që bota
virtuale të duket reale, të tingëllojë e vërtetë.
Nga viti 2012 Realiteti Virtual filloi të ishte në titujt e parë përseri pas një dekade
në heshtje me suksesin e madh te Oculus VR që kishte ngritur më shumë se 2.4
milion dollarë. Kjo çoi në zhvillimin e Oculus Rift, një Head Mounted Display e
përballueshme në çmim dhe që mund të vishet lehtë me stereoscopic display që
mund të konsiderohet shumë e rehatshme dhe e lehtë. Një nga karekteristikat
kryesore te Oculus Riftit është fusha e pamjes shume e gjerë (100 gradë) kjo bën
të mundur krĳimin e pamjes që është e nevojshme për një eksperiencë të realitetit
virtual.
Megjithatë, një shqetësim që u ngrit ishte se si publiku do të përshtatej me Realitetin
Virtual Head Mounted Display. Kompanitë janë duke zhvilluar nje Head Mounted
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Display më të lehtë për tu integruar te njerëzit. Ky Head Mounted Display nuk i
kërkon konsumatorit që të blej një hardwar-e të re. Zgjidhja e këtĳ problemi filloi një
trend të ri të Realitetit Virtual të cilat u shfaqën gjatë fillim të vitit 2014, ku në vend
të teknologjive të panjohura të reja, do të përdorej fuqia e Smartphoneve aktuale që
përdoreshin nga publiku i gjerë. Kjo u shfaq për herë të parë nga Google me Head
Mounted Display kartoni si një shaka gjatë zhvillimit të nje Google konferencë, ku
një copë kartoni me lente optike dhe një telefon android mund të bëjnë që çdo person
të përfshihet në Realitetin Virtual. Kjo hapi një rrugë të re Head Mounted Display
wireless që mund të bëhet nga një celular. Një shqetësim i madh në lidhje me Google
karton është fakti duke përdorur accelerometerin e telefonave, kjo shkaton vonesë në
levizjen e pamjeve gjithashtu edhe dhimbje koke nga ana e përdoruesëve.
Karakteristikat Kryesore tëPaisjeve Samsung VR
Ajo ka syzet me display (Oculus Rift) të ndërtuar në koke të cilat përmirësojne
lëvizjen e pamjeve. Fusha e pamjes arrin gati 100gradë, ka një Display 2560 x 1440
pixel Super Amoled. Siç e thamë edhe më sipër, pajisjet Samsung Head Mounted
Display mund të punojnë me Galaxy Note 5, Galaxy S6, Galaxy S6 Edge dhe Galaxy
S6 Edge+. Këtu do të gjejmë këto lloj sensorësh si Accelerator (puna e sensorit të
acceleratoit në një smartphone është të dalloj lëvizjet e ndryshme edhe të çrregullta
që një smartphone bën, duhet të theksoj dallon lëvizjet fizike), Gryometer (ky sensor
lejon Smartphonin që të masë edhe të ruaj orjentimin. Shembull, në qoftë se do luajm
një lojë me aviona, kur fillon loja ne në fillim kalibrojmë smartphonin se ku ai e
ka piken 0), Geomagnetic (ky sensor dallon drejtimin e fushës magnetike të Veriut
dhe në bashkpunim me GPS përcakton vendodhjen e përdoruesit), Promixity (ky
sensor pergjithsisht përdoret për të përcaktuar sa larg fytyrës telefoni është në cm)
gjithashtu ka edhe një rrotë të vogël që mundëson të rregullosh fokusin e lenteve
sipas dëshirës. Në pjesën e djathtë të Head Mounted Display-it gjendet një touchpad
I cili të jep mundësinë që të navigosh më lehtë, butonin me opsionin `back` me të
cilin ne mund të bëjmë një lëvizje mbrapa gjithashtu edhe butonin e volumit për
të ngritur edhe ulur zërin sipas dëshirës së përdoruesit. Kjo zvogëlon shanset që
përdoruesi ketë marrje mendësh “dhimbje koke” të shkaktuara nga lëvizjet, është e
njëjta ndjesi sikur të zë deti. Galaxy Note 4 ka ekran shumë të madh duke përdorur
teknologjinë më të fundit Samsung (AMOLED) dhe me rezolucion të lartë (1440 x
2560 pixels). Për këto arsye paisjet e Samsung VR krahasuar me pajisjet tradicionale
të Realitetit Virtual jane më te mira dhe ne kemi zgjedhur për të përdorur paisjet e
Samsung VR në studimin tonë kërkimor për të marr nje experience sa më të mirë të
Realitetit Virtual.
Aplikacionet
Astronomia ishte tema për aplikacionet tona, qëllimii këtĳ aplikacioniështë për të
mësuar në lidhje me planetët në sistemin tonë diellor duke vizualizuar planetet dhe
vënien e tyre në perspektivë. Ideja është që përdoruesit të mësojnë ndërkohë që po
përdor Realitetin Virtual, dmth me përvojën vizuale.
Ne vendosëm të përfshim 4 planetët që janë më afer Diellit në aplikacionin tonë. Të
katër planetët jan të vecantë dhe kanë skenat e veta ku tregohet modeli i planetit,
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përshkrimi i planetit dhe një raport përmbledhës për to. Duke i bëre sa më realistë
të jetë e mundur, duhet të llogaritet distanca dhe shpejtësia e rrotullimit e planetëve.
Kur përdoruesi është në një skenë planetësh ata janë akoma te ne në gjendje për
të parë planetet e tjere orbital rreth diellit, për të parë një pamje të ndryshme të
sistemit tonë diellor. Të dy versionet e aplikacioneve VR dhe jo-VR, kanë të njëjta
tekste, modele dhe skena.
Ne kemi zhvilluar dy versione të një aplikacioni, i pari është projektuar posaçërisht
për të punuar me një smartphone Android, ndërsa e dyti është projektuar për të
punuar në një mjedis të Realitetit Virtual me ndihmën e paisjeve Samsung VR. Ato
janë zhvilluar duke përdorur njësine 3D e cila është një motor loje (game engine)
e cila përdoret për të zhvilluar lojëra dhe aplikacione për shumë platforma të
ndryshme. Qëllimi ynë ishte që të ketë karakteristika identike për të dy versionet për
të shmangur çdo paragjykim dhe mos të ketë asnje favorizim për njerin ose tjetrin
version.
Diferenca midis dy versioneve janë të limituara nga pjesa hardware. Në version e
Realitetit Virtual përdoruesi duhet të rretulloj koken në menyre që të shohë përreth
skenën, ndersa në versionin që nuk aplikohet Realiteti Virtual përdoruesi përdor
vetëm një prekje në ekran. Duhet të theksojme që version i Realitetit Virtual punon
vetëm me Samsung Galaxy Note 4 dhe me paisjet Samsung VR. Ndërsa versioni që
nuk aplikohet Realiteti Virtual punon me cdo paisje android që përdor sistemin
android, KitKat e sipër.
Punët të ndërthurura
Realiteti Virtual ofron shumë benefite unike kur ato përdoren në edukim. Teknologjia
e Realitetit Virtual ka qënë shumë e propozuar si një ndër avancimet e teknologjisë
që mund ti ofroj edukimit një support të madh. Janë shumë rrugë ku Realiteti Virtual
pritet të ndihmoj përparimin e edukimit. Një nga këto aftësite unike është aftësia
që i lejon studentët të vizualizojnë idetë e tyre abstrakte, të observojnë evente në
shkallë atomike ose planetare dhe të vizitojnë mjedise dhe të bashkëveprojnë me to
kur distanca, koha ose faktore të sigurisë nuk të lejojnë. Potenciali i teknologjisë së
Realitetit Virtual është gjerësishtë e njohur. Disa programues projektuan për të marrë
në pyetje një numër studentësh dhe mësuesish. Ky dokument shqyrton përpjekjet
aktuale që janë në zhvillim, vlerësimin, dhe duke përdorur teknologjinë e Realitetit
Virtual në arsim. Ajo ndërton një pamje të artit dhe praktikës, dhe shqyrton disa
nga pyetjet kritike që janë duke u trajtuar. Ndërsa mbulimi i përpjekjeve nuk ka për
qëllim të jetë i plotë, ai do të japë një mostër përfaqësuese të aktiviteteve të fundit
dhe aktuale. Përdorimi i teknologjisë për qëllime arsimore, janë gjerësishtë si ato
ku nxënësit bashkëveprojnë me aplikacionet dhe ato kur ata zhvillojnë botën e tyre
virtuale. Dhe kryesorja është që ne kemi adaptuar Realitetin Virtual në ditet e sotme
të edukimit. Na jep neve një paisje të re për edukim edhe na siguron një rrugë të re
për të arritur te më shumë studentë. Qellimi i Realitetit Virtual është për të motivuar,
stimuluar studentët në disa evente gjithashtu në të njejtën kohë lejon studentët të
kenë experiencë në mësimdhënie. Por çfarëështë më shumë tërheqëse në Realitetin
Virtual të edukimit është fakti që ai mund të përdoret për të simuluar dhe lejon
nxënësit për të praktikuar procedurat pa u perfshire në ndonjë rrisk. Kjo mund
të aplikohet në eksperimente të cilat kanë provuar se janë të veshtira në menyrën
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tradicionale mësimore, kështu ka me shumë siguri për studentët.
Me teknikat e reja të edukimit, Realiteti Virtual jep një ndjenjë special që I ndihmon
studentët të mësojnë më shumë. Në inxhinierinë kimike Realiteti Virtual është
përdorur për të zhvilluar impjantet kimike virtuale për të mësuar në lidhje me
teknologjinë dhe sa efektive është ajo. Qëllimi kryesor i projektit ishte të për të krĳuar
aksidentet virtuale në laborator për të treguar përdoruesve pasojat kur nuk ndiqen
procedurat e sigurisë.
Përdorimi i teknologjisë së Realitetit Virtual në edukimim kirurgjikal mund të
ndihmoj kirurgët që të shohin nivelin e kompetencave të tyre përpara se ata të bejne
një nderhyrje te një pacient I vërtetë. Edukimi mjekesor ka treguar një interes të
madh në perdorimin e aplikacioneve tridimesional sidomos në fushën e anatomisë
njerzore. Një studim është kryer për të vlersuar përdorimin e modeleve tridimesional
për përmisimin e procesit të anatomise njerzore, dhe ajo ka treguar që përdorimi I
nje teknologjie të tille ka një impakt mjaft pozitiv te studentet.
Laboratorët në edukimet inxhinierike janë të dizajnuara të permirsojne njohuritë
praktike të studentëve dhe aftesine për të zgjidhur problemet në mënyre të
pavarur. Teknologjia e Realitetit Virtual mund të ndihmoj studentët të aplikojne
njohuritë teorike në një problem real industrial. Autodesk Showcase software lejon
studentët të krĳojnë modele tridimesionale në progriamin CAD dhe ti perdori
ato në një mjedis virtual. Kjo redukton koston dhe kurajon studentet të leshojnë
kreativitetin e tyre për të vlersuar zgjidhjet e tyre. Teknologjia e Realitetit Virtual
në këtë fushe gjithashtu do të ul riskun e perdormit të materialeve të rrezikshmë në
procesin e të mesuarit dhe do të ul impaktin në klimë duke eliminuar shpërdorimin
e materialeve apo gabimet e bëra nga studentët gjithashtu ulen edhe të gjitha kostot
nga shpërdorimi i materialeve të laboratorit si reagent, kimikate të ndryshme por
edhe kostot per ndertimin e laboratorëve të rinjë apo aparaturave të nevojshme për
kryerjen e eksperimenteve të procesit të të nxënit. Disa institucione edukimi janë
duke përdorur këtë teknologji në kërkimet e tyre edhe në edukim me qellim që
mësimdhenia të bëhet më e përballueshme dhe efektive nga studentët.
Kerkime Strategjike
Për të krĳuar një bazë të përbashkët ku aplikacionet nga dy mjedise të ndryshme
mund të vlerësohen në mënyrë te drejtë, kjo ishte e rëndësishme në aplicakionin e
edukimit që ata të kenë parametrat e njëjtë vizual. Kjo është shumë e vështirëpër
marketet e aplikacioneve të Realitetit Virtualku akoma është shumëi përhapur për
publikun dhe fakti që ne jemi në të njëtën kohe duke parë për një aplikacion edukativ
që përmbush keto kerkesa. Ka më shumë kuptim për ne të krĳojme aplikacionin tonë
ku ne duhet të jemi të sigurt që të dyja anët të prëfaqësohen në mënyrë të drejtë në
vlerësim.
Prandaj ne kemi zgjedhur kërkimet e Design si qasjen tonë kërkimore. Kërkimet
Design është një problem-zgjidhës që vlerëson dhe identifikon problemet në një
objekt. Në këtë rast ne do të krĳojmë objektin tonë (Aplikacionin Prototip) dhe
vlersimin e tĳ në vend që të vlersojme një objekt egzistues dhe duke vepruar kështu
ne do të jemi në gjendje tu japin pergjigje pyetjeve tona kërkimore.
Për të mbledhur informacionin e nevojshëm nga intervistat tona, ne kuptuam se nuk
do të mund të mbledhim infomacionin e nevojshëm që duhen për nevojat kërkimore.
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Arsyeja është se shumica e njerëzve kurrë nuk e kanë pasur mundësinë të marrin një
eksperiencë të mëparshme nga Realiteti Virtual, ose ata nuk e kanë pasur mundësinë
të bëjnë krahasimin e dy aplikacioneve të ngjashme në një mjedis të njëjtë për të
vlerësuar diferencën. Prandaj është e nevojshme që ne të lejojmë të intervistuarit të
kenë mundesi të kenë experiencë në aplikacionet të ngjashme edukative në mjedise
të ndryshme përpara se ata të japin opinionin e tyre.
Ne zgjodhëm të ndjekim kërkime cilësore duke u bazuar në sasi. Duke përdorur
të intervistuarit të mbledhin informacion cilësor, kështu do të ishim në gjendje
të kuptonim përdoruesit dhe të gërmonim më thellë në diskutime mbi aspektet
e ndryshme të Realitetit Virtual dhe Aplikacioneve Mobile në Edukim. Cilësia
kërkimore gjithashtu influencon tipin e pyetjeve të cilat do të bëhen gjatë intervistave.
Ne kontaktuam njerëzit që do të merreshin në intervistë për të parë disponimin
e tyre gjatë datave të caktuara dhe për të gjetur një vend për të kryer intervisten.
Ne menduam që cdo intervistë do jetë gati 20-30minuta dhe ishin rezervuar gati 25
njerëz për kerkimin tonë. Ata janë ndarë në tre grupe të ndryshme. Grupi i pare i të
intervistuarve janë student të inxhinierise software dhe menaxhimi i programeve.
Grupi i dyte janë studentë të gjimnazit. Grupi i tretë jane mësues dhe kërkues të
nga universiteti i Inxhinierise software dhe nga gjimnazi. Duke pasur këtë grup të
ndryshëm në kërkimin tonë, ne do të jemi në gjëndje të shohim se si këto tre grupe të
ndryshme do i përgjigjen teknologjisë. Ne gjithashtu do të jemi në gjëndje të shohim
se si studentët programues dhe ata jo programues reagojne ndaj një teknologjie
të re dhe nëqofte se ka ndonjë diferencë në adaptimin e teknologjisë së re. Dhe së
fundmi do shohim nëse edukatorët do të përdorin teknologjinë te teknikat e tyre të
mësimdhëniës.
Në formulimin e pyetjeve, pyetjet kanë qënë të ndara në dy pjesë. Kategoria e parë e
pyetjeve është infomacion i përgjithshem në lidhje me intervistat dhe eksperiencat
e tyre të mëparshme me aplikacionet e telefonave për edukim dhe teknologjinë e
Realitetit Virtual. Kategoria e dytë e pyetjeve bërë pas eksperimenteve. Shumica
e këtyre pyetjeve jane pyetje të hapura që na japin neve mundësinë të mbledhim
informacionin e nevojshëm për studim. Por gjithashtu ka edhe pyetje të mbyllura
nëse përdoruesi mendon që aplikacioni i perdorur nga ne për të vlerësuar platformat
mobile edhe platformat e Realitetit Virtual ishte i anshëm dhe nëse pasi provuam
aplikacionin ata mund të jenë të interesuar për ta blerë VR Head Mounted Display.
Si për intervistuesit aktual, çdo intervistë filloi duke i kerkuar leje per rregjistrim
zëri. Nësë lejohej ne mund të përgatisnim një laptop dhe nje zë rregjistrues që mund
të rregjistronim ndërkohë. Kjo mase paraprake u ndërmor që të siguroheshim që të
kishim audio në raste se ndonjë problem teknik do të ndodhte. Sidoqofte nëse leja
për audio recorder do të mohohej, intervista do të shkruhej me dorë. Në këtë mënyrë
asnjë informacion nuk do të humbiste.
Ne vazhduam me intervistat duke bërë disa pyetje në lidhje me përdoruesit. Kjo
është që të sigurojmë një bazë ku të kuptojmë të intervistuarit tanë ku mund të
mësojmë dhe bashkveprimin e tyre me Realitetin Virtual dhe aplikacionet edukative
ne një platformë mobile. Pasi është bërë kjo gjë, ne prezantojmë dy aplikacionet
tona. Fillojmë me platformën mobile, ku aty lëmë përdoruesin të bashkëveprojë
me aplikacionin dhe i udhëzojmë ata në aspekte të ndryshme të tĳ. Pasi ata kanë
eksploruar të gjitha tiparet ne i lëmë ata të eksplorojnë më shume nëse ata kanë
dëshirë. Pasi ata mendojnë që kanë mbaruar me aplikacionet mobile ne kalojmë
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te aplikacioni i Realitetit Virtual dhe bëjmë të njejtin proces përsëri. Gjatë këtĳ
eksperimenti ne kurajojme përdorusit të përdorin metoden “mendo si i rritur” për
të kuptuar përdoruesin çfarë ai është duke menduar kur bashkëvepron me sistemin.
Metoda “mendo si i rritur” ne mund të gjejmë informacion interesant përsa i përket
aplikacioneve mobile edhe aplikacioneve të Realitetit Virtual. Sidoqoftë në rastin tonë
ne jemi të fokusuar në projektimin e aplikacionit. Kështu ne mund të investigojme
ato zona duke i pyetur rreth problemeve për të pasur një kuptim më të mirë.
Pasi të intervistuarit kanë mbaruar së provuari të dy aplikacionet tona, ne fillojmë
me fazën e dytë të intervistës. Intervista ngjysëm strukture u përdor gjatë kësaj faze,
sepse domaini është shumëi ri edhe aty ka akoma disa zona akoma të pa eksploruara.
Duke e krahasuar me intervistën ku ti duhet të ndjekësh udhëzime strikte të pyetjeve
dhe jo të devĳosh nga to. Intervistat e gjysëm strukturuara ndjekin një model të
parapërcaktuar ku na jep neve lirinë për të gërmuar më tej në pyetje kërkojmë
përgjigje që vĳnë nga pyetjet gjatë intervistës. Kjo mund të jetë një temë interesante
për zonat që ne nuk i përmendëm gjatë intervistës. Eshtë e rëndësishme kur ne bëjmë
pyetjen, ne nuk duhet të marrim si pëgjigje, përgjigje anashkaluese që cojnë në po
ose jo, por duhet të jetë pyetje që janë të hapura dhe mundësia për ti ndjekur ato me
një pyetje tjetër nëse nevojitet. Duke kombinuar intervistën ngjysëm strukturë me
pyetje të hapura ajo do të na jap neve mundesinë të ndjëkim te intervistuarin në një
temë interesante dhe na lë ne të gërrmojmë më thellë në këto tema duke bërë pyetje
vĳuese në investigimin tonë.
Pasi i intervistuari iu pergjigj pyetjeve tona, ne gjithashtu provojmë një metodë të re
interviste nga Brussel e quajtur “Probing”. Probing është një teknikë ku intervistuesi
provon të nxjerrë më shumë përgjigje nga i intervistuari. Ka disa variante të Probing,
por dy ne i shohim më të dobishme në rastin tonëështë Tell-Me-More probing dhe
Uh-huh probing. Tell-Me-More probing përdoret duke u kombinuar me pyetjet e
hapura, ku intervistuesi kërkon më thellë në temat qëi Intervistuari solli gjatë kohës
që ai po intervistohej. Uh-huh probing në anën tjetër përdoret pasi i intervistuari
ka dhënë përgjigjet nga pyetjet e bëra, duke i mbështetur përgjigjet dhe shpesh herë
duke qëndruar neutral dhe përgjigjet mund tëçojnë në më shumë informacion edhe
në përgjigje më të gjata.
Ne zgjodhëm të përdorim teori, është një nga teknikat analitike të informacionit më
të populluara për kërkime cilësore. Kjo na lejon neve të zbulojmë, gjenerojmë ide dhe
shpjegim nga informacioni jonë. Informacioni që ne mbledhim nga të intervistuarit
tanëështë transkriptuar dhe analizuar në mënyrë paralele me informacionin e
mbledhur që ne bëmë në intervistën tonë të parë ku prej aty ne filluam transkriptin
dhe analizimin e informacionit që na lejoi ne të kapim të gjithë aspektet e mundshme
për tu përgjigjur pyetjeve tona kërkimore. Informacioni është kategorizuar si më
poshtë:
1. Gjetje të përgjithshme
2. Prototipet e testimit
3. Atributet cilësore
4. Krahasimi i aplikacionit
5. Krahasimi i platformave
Pasi të gjithë inervistuesit mbaruan dhe të dhënat janë transkiptuar dhë ndarë në
kategorinë e vet. Ne shohim në çdo kategori për të identifikuar emëruesit e përbashkët,
tendencat, analizojmë çështjen e këtyre tencencave dhe ti shpjegojmëçfarë janë
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faktorët themelorë. Kjo analizë do të prezantohet edhe shpjegohet me rezultatet dhe
diskutim seksioni.
Perfundime
Duke u bazuar në të dhënat e mbledhura për përdorimin e aplikacioneve mobile.
Shumica e njerëzve që intervistuam kanë përdorur nje aplikacion edukimi më
përpara. Disa i kanë përdorur ato në kohën e tyre të lirë për të mësuar rreth temave të
ndryshme si përshembull një gjuhë të huaj, gjeografi ndërsa të tjerët i kan përdorur
aplikacionet për ti ndihmuar ata me studimet e tyre në matematikë, programim etj.
Kur ne i pyetem ata për eksperiencat e tyre me ketë aplikacion, 8 nga 15 subjektet
që kishin përdorur aplikacionet mobile për edukim thanë që patën një eksperience
pozitive. Një student tha që ishte një mënyrë e mirë për të kaluar kohën ndërkohë
që mësoje. Të tjerët që nuk e panë aplikacionin mobile si të dobishëm thanë që ata
shume rrallë e kanë përdorur ose ata nuk kanë mundur të mësojne asnjë gjë nga
aplikacionet.
Në lidhje me fushat e tyre interes me aplikacionet e edukimit 8 nga 19 thanë
matematika, 7 nga 19 thanë gjuhët, 7 nga 19 thanë kompjutër dhe teknologji e lidhur
me subjektin dhe 4 nga 19 thanë fizikë.
Ne gjithashtu pamë se 11 nga 25 subjektet kanë përdorur më parë paisjet e Realitetit
Virtual, përgjigja e experiencës me Realitetin Virtual ishin të përziera. Nje student
i cili ka patur një ekperience pozitive me Realitetin Virtual tha që ishte shumë
e papritur, ai u ndje shumë real dhe pati shumë mundësi që të lundronte aty, të
ekploronte edhe atĳ iu duk shumë e lezeçme. Në anën tjetër një student i cili nuk e
kishte pasur një ekperiencë të tillë, kishte patur interes vetëm për 30 sekondat e para
dhe pastaj kishte dhimbje koke. Një tjetër student nuk ishte ndjer sikur ishte i zhytur
tamam e cila mund te ishte shkaktuar nga rezulucioni i ekranit jo i përshtatshem
ose nga lentet që nuk do kenëqënë të pozicionuara siç duhet. Një student në veçanti
që më parë kishte provuar dy pajisje të Realitetit Virtual të ndryshme na tha se ai
kishte pasur një ekperience të keqe me Google Karton por ai kishte nje eksperience
goxha të mirë me Oculus Rift edhe pse aplikacioni që ai përdori nuk ishte optimizuar
plotësisht.
Bibliografia
Jeta virtuale dhe virtualiteti real Autor: Mrs. Skender Mustafi.
http://adel.al/teknologji/
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Efektet e vlerësimit dinamik tek nxënësit me rezultate të ulta në lëndët e
profilit shoqëror
Yllka Paja
Mësuese,Shkolla e Mesme Profesionale”Charles.T.Ericson”
Absrakt
Studimi ka në fokus aplikimin e vlerësimit dinamik në praktikë.Në këtë studim rasti do
të hulumtohet rëndësia e vlerësimit dinamik dhe funksioni i këtĳ vlerësimi në proçesin e
të nxënit.Për këtë është ndërmarrë studimi i rastit tek popullata e nxënësve adoleshentë,ku
kampioni i përzgjedhur përbëhet nga 10 nxënës me rezultate të ulta në lëndët e profilit
shoqëror të klasës së 10-të,tek të cilët u aplikua ky vlerësim.Ky studim pati si qëllim të
tregojë,se nxënësit që marrin vlerësimin dinamik përmirësojnë arritjet akademike dhe
zhvillojnë potencialin e tyre. Studimi synon të dalë në përfundime e rekomandime specifike
për aplikimin e vlerësimit dinamik,duke treguar si aplikohet modeli ,duke vënë në dukje
vështirësitë e aplikimit, mundësitë që ai ofron për t’i ardhur në ndihmë profilit të nxënësve
me arritje të ulta akademike për zhvillimin e potencialit të tyre.
Për realizimin e pjesës studimore është përdorur metoda cilësore e kërkimit duke marë
në shqyrtim studimin e rastit, duke përdorur si instrumente matës testet dhe intervistën e
strukturuar tek grupi i nxënësve të përzgjedhur.Në këtë studim është matur ecuria e arritjeve
të nxënësve të cilët iu nënshtruan implementimit të vlerësimit dinamik.Mbasi u implementua
ky vlerësim u vu re se në grupin e nxënësve të marrë në studim pati përmirësim të rezultateve
të tyre mësimore. Implikimet, konkluzionet dhe rekomandimet do të jepen gjatë përshkrimit
të mëtejshëm të temës.
Fjalët kyce: Vlerësimi dinamik, konstruktivizmi social, adoleshencë, arritje akademike.

Hyrje
Në shoqërinë e sotme ku ndryshimet janë të shpejta, ku njohuritë grumbullohen e
shtohen brenda një kohe të shkurtër arritjet shkollore kanë kuptim, kur ato i vëmë
në funksion për jetën dhe për të nxënët gjatë gjithë jetës.Për ti matur këto arritje dhe
për ti përmirësuar ato vlerësimi shkollor është rruga e duhur. Vlerësimi i rregullt
i përparimit të nxënësve është pjesë e mësimdhënies dhe të nxënit.Ky vlerësim
varion nga një vështrim ose ndjekje e punës së nxënësit gjatë një detyre në klasë,
deri në zhvillimin e provimeve që kryhen nga organet e administratës shtetrore
dhe institucioneve të tjera që përkujdesen për punën në shkollë.Ka veprimtari të
shumllojshme për të vlerësuar përparimin e nxënësve.Secila nga këto ka proçeset dhe
proçedurat e veta të veçanta.(Musai, 2003).Sipas J.H.Barbier “Problem i vlerësimit
gjatë pesëmbëdhjetë vjetëve të fundit është bërë një nga problemet madhore të
formimit intelektual të nxënësve.Ai mbulon një fushë të gjerë të mësimdhënies, duke
u nisur që nga përpunimi dhe ekzaminimi i njohurive dhe dĳeve, të përmirësimit
të procedurave didaktike për kontrollimin e njohurive dhe vlerësimin e tyre “.D.
Hameline, duke folur për praktikat shkollore të vlerësimit theksonte se……studimet
mbi vlerësimin përbëjnë një lule të skalitur të shkencave të edukimit bashkëkohor.
(Xhelili, 2007)
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Arsyetimi për zgjedhjen e temës
A janë vlerësimet që njihen dhe që përdoren në literaturën e sotme të edukimit
modelet më të mirë që na mundësojnë të njohim kapacitetet e zhvillimit të potencialit
të arritjeve të nxënësve nëpërmjet aplikimit të tyre?
A mund të mundësojmë aplikimin e rrugëve të tjera të vlerësimit të cilat na çojnë
drejt zhvillimit të potencialit të arritjeve të nxënësve?
Duke u nisur nga këto pikëpyetje arsyetova zgjedhjen si temë studimi në fushën e
edukimit,vlerësimin dinamik, pasi ai ka në fokus ndihmën e zhvillimit të potencialit
të nxënësve për të siguruar arritje më të larta akademike.Ky vlerësim është pak i
njohur në aplikim ,sepse dëshmohet edhe nga literatura e shfletuar përgjatë materialit
të temës.
Arsyetimi në zgjedhjen e kësaj teme u mbështetet tek përfaqsuesit e teorisë së
konstruktivizmit social të cilët për përmirësim të arritjeve akademike te adoleshentët
dhe sukses e vënë theksin te bashkëveprimi social , si elementin kryesor në ecurinë e
arritjeve pavarësisht potencialit të nxënësit si individ .Duke qenë pjesë e këtĳ mjedisi
edukues që mundëson bashkëveprimin social i cili ka një rol të rëndësishëm në
përfitimin e arritjeve akademike ndërmora si temë një studim rasti i cili do të ketë
në qendër aplikimin e vlerësimit dinamik në praktikë i cili mat mundësitë që ofron
ky bashkëveprim në përmirësimin e arritjeve.
Shqyrtimi i literaturës së fushës dhe të çështjes
Fusha e studimit
Fusha e studimit të zgjedhur në të cilën u mbështetet ky studim është vlerësimi në
edukim.Në mënyrë specifike fokusi kryesor i studimit është rëndësia e vlerësimit
dinamik në zhvillimin e potencialit të nxënësve adoleshentë.
Pikpamjet konstruktiviste mbi të nxënët
Nuk ka një teori të vetme konstruktiviste për të nxënët, por shumica e teorive
konstruktiviste pajtohen në dy ide qendrore:
Ideja qendrore 1 :Nxënësit janë aktivë në ndërtimin e njohurive të tyre.
Ideja qendrore 2:Në këtë proçes të ndërtimit të njohurive, kanë rëndësi ndërveprimet
sociale (Bruning,Schraw,Norby,&Ronning,2004).
Në mënyrë për të organizuar pikpamjet konsruktiviste është të mbahen parasysh
të dyja format e konstruktivizmit:konstruktivizmi psikologjik dhe konstruktivizmi
social.
Duke iu referuar materialit të përshkruar nga dy teoricienët kryesorë Piazhesë
dhe Vigotskit si përfaqsues të konstruktivizmit dhe përqasjen që ata ofrojnë
për t’i ardhur në ndihmë nxënësve në proçesin e të nxënit ,studimi i kryer e gjen
përgjigjen tek konstruktivizmi social i Vigotskit pasi ai vë te nxënësi në qendër të
nxënit bashkëveprimin social.Tema e studimit ka në fokus vlerësimin dinamik i cili
sipas Vigotskit gjen rrugëtimin për zbatim duke filluar me përcaktimin tek nxënësi
të Zonës së zhvillimit proksimal që është zona midis nivelit aktual të zhvillimit
të fëmĳës e përcaktuar kjo sipas aftësive që ka nxënësi për zgjidhjen e pavarur të
problemevedhe nivelit të zhvillimit që fëmĳa është në gjendjen të arrĳë “përmes
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orientimit të të rriturve apo në bashkëpunim me bashkëmoshatarët e tĳ më të
aftë”(Vigotski,1978, f. 86).Strategjia që sjell Vigotski është në trajtën e një strukture
që ndihmon nxënësit të cilët kanë vështirsi të marrin njohuri nëpërmjet orientimeve
udhëzimeve apo ndihmës duke përdorur detajet apo hapat për ta nxitur të vazhdojë
përpjekjet e kështu me radhë Megjithatë gjatë kësaj rruge disa probleme janë jashtë
aftësive të fëmĳës edhe kur i shpjegohet qartë çdo hap.
Kuptimi mbi Vlerësimin dinamik të aplikuar
Vlerësimi dinamik është një ndërveprim, test-ndërhyrje- ritestim një model
testimi psikologjik ligjërim, gjuhë ose edukim i cili fokusohet në aftësinë e nxënësit
për t’iu përgjigjur ndërhyrjes së ofruar. Qëllimi final i këtĳ vlerësimi testues është të
përcaktoj shkallën e përfitimit të studentëve nga ky lloj modeli ndërhyrjeje. (H.Carl
Haywood-Carol S.Lids, 2007)Haywood (1992 b) sugjeron se, vlerësimi dinamik
është i rezervuar për ato qëllime në të cilat ndërveprimi është i pasur me përpjekje
për të prodhuar ndryshime tek studentët.
Vlerësimi dinamik në këndvështrimin e studimit përfaqson një model ndihme
të mirëmenduar me qëllimin e vetëm ,zhvillimin e potencialit të arritjeve akademik
të nxënësve adoleshentë me rezultate të ulta mësimore duke përdorur udhëzime,të
nxënin e asistuar gjatë zhvillimit të mësimit,përdorimin e testit për të dalluar
vështërsitë e të nxënit për dĳet e përcaktuara,për të vazhduar me ndërhyrjen që bëhet
për të eleminuar vështërsitë e konstatuara gjatë paratestit të nxënësve duke i hapur
mundësi më të mira për të arritur rezultate më të larta gjatë testit përfundimtar.
Formulimi i problemit dhe hedhja e hipotezave
Problemi shkencor
Një nga shqetësimet e shoqërisë së sotme lidhur me edukimin është ecuria e arritjeve
akademike të adoleshentëve.Gjetja dhe aplikimi i rrugëve që motivojnë nxënësit dhe
përmirsojnë arritjet akademike është një nga problemet që përfshin gjithë grupet e
interesuara.
Qëllimet e hulumtimit
−
Qëllimi i këtĳ hulumtimi është të identifikojë vlerësimin dinamik si lloj
vlerësimi që ndikon në zhvillimin e potencialit që çon në arritje akademike më të
larta për adoleshentët që marrin vlerësimin dinamik.
−
Të identifikojë metodat rrugët mënyrat se si funksionon aplikimi i vlerësimit
dinamik.
Pyetjet e hulumtimit
Vlerësimi dhe rëndësia e tĳ;Teoritë ku u mbështet studimi ;Vlerësimi dinamik
kuptimi i tĳ
Popullata e marrë në studim;Kampioni i marrë në studim mënyra për zgjedhjen e tĳ
Metodat e përdorura gjatë studimit;Matja e potencialit për nxënësit që do i
nënshtrohen vlerësimit dinamik;Ecuria e rezultateve pas marrjes së vlerësimit
dinamik
Hipotezat
−
Studimi problemor që identifikohet i bazuar te rishikimi i literaturës është, se
nxënësit që i nënshtrohen modelit të vlerësimit dinamik do kenë mundësi të maten
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për potencialin e tyre akademik duke u vlerësuar për këtë potencial.
−
Nxënësit që marrin vlerësmin dinamik do të kenë rezultate më të larta në
përfundim të vitit shkollor.
Metodat dhe metodologjia
Metoda e përdorur në studim
Për të realizuar këtë studim është përdorur metoda cilësore e kërkimit bazuar në
studimin e rastit dhe në intervistën e strukturuar.Vendi ku do të zbatohet projekti
studimor është klasa.
Popullata e marrë në studim
Për studim kampioni është marrë popullata e nxënësve të shkollës së Mesme
Profesionale Agrobiznes Golem .Popullata e marrë në studim është e moshes
16vjeç,nxënës të vitit të parë të ciklit shkollor të mesëm të lartë.Popullata ezgjedhur
është brenda kufirit të moshës së adoleshencës, periudhë e cila në librin e (Dervishi,
2007) përkufizohet midis moshës 12-19,
Adoleshenca e ditëve të sotme përballet me sfida të shumta, sepse edhe mënyra
e jetesës në shoqërinë e sotme është evrullshme. Adoleshentët të përfshirë në
këtë shumllojshmëri situatash përballen me to në mënyra të ndrysshme.Gjatë
adoleshencës, në leksionin “Diversiteti i nxënësve përshtatur” nga Oriola Hamzallri
(Michael Pressley&Christine B.McCormick, 2007) përshkruhet se,”Psikologët e
zhvillimit kanë hetuar mundësinë që prindërit dhe bashkëmoshatarët krĳojnë
presione konfliktuale tek adoleshentët ku,prindrit përpiqen që fëmĳët të bëjnë disa
gjëra ndërsa bashkëmoshatarët të kundërtën e këtyre gjërave.
Kampioni
Për studim kampioni është marrë popullata e nxënësve të shkollës së Mesme
Profesionale Agrobiznes Golem .Kampioni i përzgjedhur është grupi prej 10
nxënësish të klasës së 10-të në Shkollën e Mesme Agrobiznes Golem..Përzgjedhja
e grupit të nxënësve të cilët iu nënshtruan vlerësimit dinamik u bë në bazë të
një përzgjedhje jorastësore.Në përzgjedhjen e kampionit të marrë për studim bën
pjesë grupi i nxënësve që patën rezultate të ulta në lëndën e historisë gjatë gjysmës
së parë të vitit shkollor 2017-2018. Duke e lidhur kampionin e përzgjedhur me
studimin, specialistët e fushës (H.Carl Haywood-Carol S.Lids, 2007)e shohin grupin
e nxënësve me mungesë motivimi si pjesë e nxënësve tek të cilët aplikohet vlerësimi
dinamik.
Përzgjedhja e kampionit u ndikua nga ndërtimi i profilit të nxënësve nëpërmjet
informacionit të siguruar nga: a)Marrja e informacionit për nxënësit e përzgjedhur
prej mësuesve të lëndëve të ndryshme duke u bazuar në testimet e tyre për grup
lëndësh për ecurinë e tyre në arritje akademike gjatë periudhës shtator 2017- janar
2018 b)Vlerësimi i mësueses së historisë si mësuese lënde për përzgjedhjen e këtĳ
grupi,u mbështet:në rezultatet e testit të gjysmës së parë të vitit shkollor 2017-2018
.në vëzhgimet e bëra gjatë orëve të mësimit
Instrumentet matës
Instumentët matës të metodës cilësore të kërkimit përdorur në studimin e rastit janë:
Testet dhe,intervista e strukturuar
Testet u zhvilluar në shkollën e Mesme ProfesionaleAgrobiznes Golem.Ato janë
zhvilluar në lëndën e historisë. Grupit të nxënësve me të cilët u realizua vlerësimi
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dinamik iu komunikua përfshirja në studim duke iu bërë e qartë qëllimi i realizimit
të këtĳ formati vlerësimi.
Intervista e strukturuar, është një informacion i marrë tek nxënësit e përfshirë në
studim mbi vështirësitë dhe mundësitë që ofron ky lloj vlerësimi për ta dhe tek
prindrit për të pare sa motivues janë ata kundrejt fëmĳëve të tyre.
Proçedurat dhe kushtet e mbledhjes së të dhënave
Përpunimi dhe analiza e të dhënave varet nga metoda e përdorur për grumbullimin
e tyre..Në rastin e dhënë metoda e kërkimit është metoda cilësore e mbështetur në
studimin e rastit. Përpunimi i të dhënave do të vĳë nëpërmjet grafikëve që sjellin
informacionin e marrë nga të dhënat e mbledhura.Për të realizuar këtë studim
është përzgjedhur klasa 10 me 19 nxënës, ndër ta është përzgjedhur një grup prej
10 nxënësish.Përzgjedhja është komunikuar tek nxënësit.. (H.Carl Haywood-Carol
S.Lids, 2007)
Por si funksionon aplikimi i vlerësimit dinamik?
Modeli i studimit të përshtatur për t’u aplikuar në vlerësimin dinamik në klasën
10. Curriculum-Based Dynamic Assessment (CBDA1) ose( KOVD) Kurrikula e
Orientuar ndaj Vlerësimit Dinamik është një model i përgjithshëm vlerësimi që i
përshtatet përmbajtjes së kurrikulës për studentët e çdo moshe. (H.Carl HaywoodCarol S.Lids, 2007) .
Puna nis me pyetjet
Çfarë di nxënësi ?Çfarë nxënësi nuk di ?
Cilat janë hapat e tjerë të udhëzimeve për të ndihmuar nxënësin?
Proçesi i përgjithshëm përfshin hapat e mëposhtëm
1.Përcakton shtrirjen e materialeve dhe si ato do të testohen në paratest dhe pastest.
2.Udhëheq proçesin e analizës në zonën e përcaktuar.Çfarë proçesi kërkesash bëhen
tek nxënësi.
3.Udhëheq proçesin e analizës së nxënësit, detyrat bazuar në çfarë është mësuar
në këtë pikë nga vëzhgimet e realizuara.4.Dizenjon ndërhyrjen që ka lidhje me
përmbajtjen e çështjeve specifike. 5.Administron formatin KOVD me paratestin –
ndërhyrjen-pastestin. (H.Carl Haywood-Carol S.Lids, 2007)
Përgatitja Puna fillon me përcaktimin e shtrirjes së materialeve që do të testohen.
Materiali do ti nënshtrohet paratestit në dy gjysma dhe testit në një të vetëm.
Organizimi i punës me nxënësit që do të testohen
Grupit të nxënësve të përzgjedhur i tregohet shtrirja e materialit dhe ndarja e punëve
që konsiston në tregimin e mënyrës se si nxënësit do të maten për potencialin e tyre
akademik me anë të zhvillimit të proçedurës që aplikohet në vlerësimin dinamik në
praktikë.
Ora e mësimit do të ketë dinamikën e vet duke zhvilluar etapat e saj Me nxënësit e
marrë në studim gjatë fazës së përforcimit të dĳeve nxënësve u shpërndahen modele
testi që në thelb janë të ngjashme me para tesin dhe testin me synimin që nxënësi të
familjarizohet me testet dhe me mënyrën e formulimit të kërkesave të tyre.Këto janë
1

Curriculum-Based Dynamic Assessment (CBDA)Ky term është përshtatur në shqip si Kurrikula
e Orientuar ndaj Vlerësimit Dinamik(KOVD).
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orë mësimi normal për të gjithë klasën prej 19 vetash dhe vëmendja e mësuesit ruan
ekuilibrin ndaj nxënësve.
Zhvillimi i paratestit
Gjatë orëve mësimore nxënësit udhëzohen se për përfitimin e dĳeve ata duhet të kenë
parasysh këto kërkesa ndaj vetes:Çfarë kemi për të bërë si detyrë,cila është ajo?Çfarë
ne jemi të aftë të bëjmë, ose kemi nevojë të dimë që të bëjmë?Çfarë proçesesh janë të
përfshira?Pse proçesi është i rëndësishëm?Si na ndihmon për të mësuar?Cilat janë
strategjitë e mira për këtë detyrë?Kur, ku i përdorim këto që mësojmë?Le ti zbatojmë
njohuritë e mësuara në një situatë të ngjashme?
Këshilla për realizimin e ndërhyrjes që ndiqen nga mësuesi
(H.Carl Haywood-Carol S.Lids, 2007)
1.Detyrat duhet të jenë të gjitha në përshtatje me nivelin e nxënësve pjesmarrës,grupe
homogjene në kuptimin e moshës,nivelit të njohurive të përgjithëshme.Puna me
grupin homogjen ndihmon në zvogëlimin e sjelljeve të cilat çojnë në krĳimin e
situatave jo të përshtatëshme psh prishjen e qetësisë ,humjen e in eresi për nxënësit
që mbarojnë detyrën më parë.
2.Udhëzimet duhet të jepen të qarta në mënyrë që të evitohet nevoja e punës në nivel
individual me një apo dy persona të grupit.3.Materiali i përgatitur për ndërhyrjen
jepet pa i lajmëruar më parë nxënësit dhe puna vĳon në kushtet e rregullit dhe
qetësisë.Materiali është i ngjashëm me modelin e paratestit. 4.Mësuesi do t’i përgjigjet
çdo pyetje të nxënësve në mënyrë individuale në trajtën e udhëzimeve, por edhe
ndihmës së pyetjeve në grup.
5.Mësuesi kontrollon ecurinë që gjatë udhëzimeve të gjithë të ndjekin hapat e
ndihmëspër t’iu dhënë mundësi të gjithëve njëlloj duke eleminuar mërzitjen që vjen
nga mbarimi i detyrës më parë se të tjerët. (H.Carl Haywood-Carol S.Lids, 2007)6.Në
ndërtimin e pyetjeve kërkohet të ndërtohen pyetje të cilat kërkojnë pak kohë për t’i
shkruajtur.7.Koha e vënë në dispozicion nuk jep minutazh të përcaktuar,kjo në varësi
të ndihmës që nevojitet.Në realizimin e punës u ndërtuan dy teste secili me nga 25
pyetje.Nxënësit iu nënshtruan dy paratesteve,dy ndërhyrjeve dhe një ritestimi apo
testi përfundimtar.
Realizimi i testit përfundimtar Pasi është mbyllur etapa e ndërhyrjes nxënësit
i nënshtrohen vlerësimit final ,ku diferencat në pyetje të sakta për çdo nxënës
ndërmjet Paratestit dhe Testit tregojnë kushtet për zhvillimin e potencialit të
nxënësve për të arritur rezultate më të larta akademike.Rezultatet e të dhënave të
studimit vërtetojnë hipotezën 1 sipas së cilës nxënësit që morën vlerësimin dinamik
patën mundësi të maten për potencialin e tyre akademik duke u vlerësuar për
këtë potencial.Në studim jepen rezultatet në formë krahësimi ndërmjet notës së
semestrit 1 para se të fillonte studimi dhe rezultatet e semestrit 2 të cilët u morën në
përfundim të vlerësimit dinamik.Me paraqitjen tabelore të rezultateve dëshmohet
vërtetimi i hipotezës 2 sipas së cilës, nxënësit që marrin vlerësim dinamik do të kenë
rezultate më të larta në përfundim të vitit shkollor.Studimi paraqet të dhëna duke
bërë krahësimin në rezultate midis dy notave të marra në kushte të ndryshme të
ofrimit të mundësive për marrjen e informacionit të ri dhe duke dëshmuar në këtë
paraqitje grafike se nxënësit që marrin vlerësimin dinamik do kenë kenë rezultate
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më të larta në përfundim të vitit shkolor.
Rezultatet e studimit dhe diskutimi
Rezultatet e studimit
Në këtë temë u mor si studim problemor aplikimi i vlerësimit dinamik i cili
në anën teorike mbështetet nga teoria e konstruktivizmit social.Në literaturën e
shfletuar përfaqsuesi kryesor i knstruktivizmit social është Vigotski i cili përfaqson
Idenë qendrore 2 që, në proçesin e të nxënit e vë theksin tek bashkëveprimi social
. Në këtë studim u shfletua literaturë që mbështet aplikimin e vlerësimit dinamik
në praktikë.Në realizimin e temës u përdor metoda cilësore e kërkimit e realizuar
nëpërmjet studimit të rastit ku u përdorën si instrument matës teste dhe intervista e
strukturuar.Gjatë studimit u arrit që të vërtetohen hipotezat e ngritura.
Në këtë studim u tregua mënyra e aplikimit të vlerësimit dinamik,ndërtimi i skemës
së punës së mësuesit për realizimin e këtĳ vlerësimi, vënien e theksit për mundësitë
që sjell në zhvillimin e potencialit të nxënësve për arritje akademike aplikimi i këtĳ
vlerësimi në praktikë.
Kufizimet e studimit
Studimi i një grup nxënësish brenda një grupi më të madh nxënësish siç është klasa,
vështirëson përpjekjet e të dyja palëve,nxënësve dhe mësuesit për të realizuar në
mënyrën e duhur proçesin.
Kufizimet kohore të cilat nuk të lejojnë si duhet të kryesh proçedurën e këshillimit të
nxënësve brenda orës së mësimit pa cënuar dinamikën e zhvillimit të orës mësimore
e cila është në interesin e gjithë klasës.
Pamundësia për të siguruar ambjente të lira gjatë zhvillimit të proçesit të paratestit,
ndërhyrjes, testit final,kjo për mungesë ambjentesh të lira, pasi nxënësit gjatë punës
së tyre nuk duhet të ndikohen nga nxënësit e tjerë ,sepse cënon interesat e proçesit
Pavarësisht përfshirjes me dëshirë në marrjen e vlerësimit dinamik u vërejt humbje
e dëshirës për të mbajtur ritmin e punës .Për të plotësuar vëzhgimin mbi arritjet, të
metat, kërkesat e studimit, përveç vlerësimit të mësuesit u zhvillua një intervistë
strukturore që në qendër kishte opinionet e nxënësve për këtë lloj modeli vlerësues
Konkluzione
Në fund të këtĳ studimi për problemin që u identifikua u nxorën këto konkluzione:
Nxënësit që morën vlerësimin dinamik patën mundësi të maten për potencialin e
tyre akademik dhe u vlerësuan për këtë potencial, përveç kësaj nxënësit që morën
vlerësimin dinamik patën rezultate më të larta në përfundim të vitit shkollor.
Rekomandime
Studiuesit e aplikimit të vlerësimit dinamik (H.Carl Haywood-Carol S.Lids, 2007)
shprehen se pavarësisht se ky vlerësim është aplikuar për qëllime kërkimi ata janë
të një mendjeje me faktin se ky vlerësim do të ishte shumë i përshtatshëm për punë
me grup nxënësish.
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Për të pasur rezultate të suksesshme në aplikimin e vlerësimit dinamik në praktikë ,
për të ndihmuar nxënësit që kanë vështirësi në arritje akademike duhet koordinuar
puna mes një grupi mësuesish që udhëheqin lëndë të caktuara për të ndihmuar në
zhvillimin e potencialit të nxënësve adoleshentë ,sepse suksesi i një lënde mësimore
ndikon tek suksesi i tjetrës.
Që të zgjidhet grupi ku do të ndërhyhet dhe që ndërhyrja të ketë sukses duhet pasur
parasysh që grupi që do të ndërohet të jetë homogjen dhe për përzgjedhjen e tĳ
duhet marrë mendimi i gjithë grupit të mësuesve që do kryejnë vlerësimin dinamik.
Duhet rënë dakort me drejtuesit e institucionit të shkollës për sigurimin e ambjenteve
të lira kur ato kërkohen nga mësuesit për të realizuar paratestin ndërhyrjen dhe
pastestin, sepse kërkohet ambjent më i qëtë se sa qetësia që të ofron klasa në të cilën
janë edhe nxënës që nuk janë të përfshirë në studim.
Duhet rënë dakort për tipin e sistemit të vlerësimit që do kenë nxënësit që do marrin
vlerësimin dinamik pasi shkolla ku ata ndodhenmund të mos ketë tipin e sistemit të
vlerësimit që përfshin krahësimin. (Mita, 2015)
Ndërtimi i testeve të një lënde në këndvështrimin e më shmë se një mësuesi lëndë .
Krĳimi i një fryme bashkëpunimi me nxënësit që do marrin vlerësim dinamik
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The influence of racial prejudice on moral development
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Abstract
Morality determines human existence by playing a fundamental role in the progress of social
life, of individual and group behavior. Since the ancient times, man has tried to understand
human nature, good and evil, what is right and wrong.
At first, these topics fascinated philosophers and theologians, and subsequently they
grabbed the attention of anthropologists, sociologists, biologists, neurologists, and of course
psychologists.
What is morality? What does it mean for a man to have a moral life and engage in moral
behavior? What makes an individual act in a certain way, following certain moral principles,
and what pushes another to break them? We ask ourselves questions about our behavior in
relation to life events often concerning our family or society. For human beings any choice,
any decision involves a moral issue, a question about good and evil, which must inevitably
be examined.
The main purpose of this study is to analyze some of the mechanisms and motivations
behind human actions and moral judgments. What are the psychological processes involved
when we have to express a moral judgment and when we have to make a decision in the
face of a moral dilemma? The main goal of this study is to explore the relationship between
moral foundations (individualizing and binding) and the prejudice towards immigrants. We
hypothesized a negative relationship between the moral foundations of individualizing and
prejudice, and a positive relationship between the binding fundamentals and the prejudice.
Furthermore, we hypothesized that these relationships can be moderated by the BCC, the
perception of social norms and the political orientation.

Cos'è la moralità?
La moralità determina l’esistenza umana svolgendo un ruolo fondamentale
nell’andamento della vita sociale, della condotta individuale e di gruppo. Fin dalla’
antichità, l’ uomo ha cercato di capire la natura umana, il bene e il male, che cose è
giusto e sbagliato
Tali temi hanno aﬀascinato dapprima filosofi e teologi, successivamente hanno
carpito l’attenzione degli antropologi, dei sociologi, dei biologi, dei neurologi e,
naturalmente anche degli psicologi.
Cos'è la morale? Cosa significa per un uomo avere una vita morale e porre in essere
comportamenti morali? Cosa fa sì che un individuo agisca in un determinato modo,
seguendo certi principi morali, e cosa invece spinge un altro a violarli? Ci poniamo
domande circa i nostri comportamenti in relazione a vicende di vita riguardanti
spesso la nostra famiglia o la nostra società. Per gli esseri umani qualsiasi scelta,
qualsiasi decisione comporta una questione morale, una domanda circa il bene e il
male, che deve essere inevitabilmente esaminata.
Quando si parla di moralità possiamo distinguere vari concetti: morale, moralità,
moralismo, etica e onestà. Il termine ‘morale’ deriva dal latino moràlia o moralis,
derivazione di mos moris che significa “costume” di un popolo ovvero quegli accordi
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taciti su cosa sia o non sia giusto per quella società. La ‘morale’ è dunque l'insieme
dei principi e delle norme che guidano il nostro comportamento e le nostre relazioni,
definiscono il bene da fare e il male da evitare. La morale indica, prima di qualsiasi
cosa, quello che è obiettivamente buono e che pertanto, deve essere fatto dalla persona,
indipendentemente dai vantaggi o dagli svantaggi che da ciò possano derivare.
Socrate ha espresso molto bene questo carattere della morale quando ha dichiarato
di preferire essere vittima dell'ingiustizia piuttosto che commetterla. Una persona si
reputa moralmente buona non soltanto in caso di un atteggiamento esistenziale ma
anche ma anche in relazione all’agire. La morale indica ciò che è degno dell'essere
umano in opposizione a ciò che è indegno. La fedeltà viene reputata una virtù degna
per l’essere umano. Essere infedele è indegno. Difendere la vita di un innocente è
degno dell'essere umano.
I termini “etica” e “morale” vengono usati come sinonimi e in gran parte dei casi tale
uso è perfettamente lecito. Per etica si intende quel ramo della filosofia che analizza
il comportamento ritenuto corretto, il modo di pensare e dei valori giusti che si
dovrebbero seguire in qualsiasi circostanza nella vita quotidiana. L'etica, in sintesi,
è la teoria della morale, il modo di concepire la morale: la sua origine, la sua natura,
i suoi obiettivi. Dunque, la morale si può definire prescrittiva con un riferimento al
dovere. L'etica è descrittiva. Essa non emette, come la morale, un giudizio di valore,
bensì un giudizio di realtà.
Con il termine ‘moralità’ si indica l’insieme di convenzioni e valori di un individuo, di
un definito gruppo sociale o di una società. Quindi, la moralità può essere intesa come
un codice sociale di condotta, come le linee guida atte a orientare il comportamento
delle persone all'interno degli gruppi e di rendere stabile e prevedibile la vita sociale
in un gruppo (Pagliaro, 2012). Per ‘moralismo’ invece, si riferisce a un atteggiamento
che tende a dare un posto di primaria importanza ai valori morali. Nel senso comune,
moralismo viene inteso spregiativamente come un giudizio severo nella valutazione
del comportamento morale altrui.
L’organo della morale è la coscienza: l’insieme di processi cognitivi, aﬀettivi e
relazionali che influenzano il modo in cui gli individui agiscono, in relazione a
standard di comportamento. Il giudizio morale è la valutazione (buono vs. cattivo)
dei comportamenti e/o delle azioni di una persona, definite in base ad una serie di
virtù rese obbligatorie da una cultura o da una comunità (Haidt, 2001).
Questo studio sulla moralita vuole esplorare alcuni dei principi morali che possono
guidare le nostre scelte e le azioni e alcuni fattori socio-psicologici che possono
influenzare questo processo. In questo articolo vengono aﬀrontati i temi di che
cosa si debba intendere per la moralità e per il giudizio morale, cosa sono i principi
morali e i valori, quali sono le teorie sullo sviluppo morale, come vengono prese le
decisioni morali e cos’è l’identità morale tenedo il focus centrale sul pregiudizio la
loro influenza un questo sviluppo morale.
Il pregiudizio è un tema che ha suscitato un grandissimo interesse nelle scienze
umane e
sociali, poiché fa riferimento ad ambiti e problemi - quali il rapporto con la diversità,
la discriminazione, la convivenza civile, la pace, l’interculturalità - di estremo rilievo
teorico, pratico, politico.
Dal punto di vista etimologico il termine “pregiudizio” indica un giudizio precedente
all’esperienza, ovvero un giudizio emesso in assenza di dati empirici, che può essere
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più o meno errato, orientato in senso favorevole o sfavorevole, riferito tanto a fatti
quanto a persone.
Il lavoro fondamentale da cui ha inizio lo studio psicosociale sul pregiudizio è stato
realizzato da Gordon Allport, psicologo statunitense, nel suo libro La natura del
pregiudizio del 1954.
Allport propose la seguente definizione:
Il pregiudizio etnico è un’antipatia basata su una generalizzazione irreversibile e in mala fede.
Può essere solo intimamente avvertita o anche dichiarata. Essa può essere diretta a tutto un
gruppo come tale, oppure ad un individuo in quanto membro di tale gruppo (Allport 1954,
p. 10).
Successivamente altri autori seguendo il percorso iniziato da Allport, hanno
proposto nuove spiegazioni, ponendo sempre l’accento su caratteristiche quali
la “scorrettezza” o l’“inaccuratezza” del pregiudizio. Ad esempio Jones scrive: Il
pregiudizio è un giudizio negativo a priori dei membri di una razza o di una religione o nei
confronti di chi assolve un qualunque altro ruolo sociale significativo, mantenuto a
dispetto dei fatti che lo contraddicono (Jones 1972, p. 61).
Oppure Worchel, Cooper e Goethals lo definiscono come: Un atteggiamento negativo
ingiustificato che si fonda unicamente sull’appartenenza del medesimo individuo ad un
particolare gruppo (Worchel, Cooper e Goethals 1988, p. 449).
Oppure, il pregiudizio viene inteso come un atteggiamento, una tendenza a pensare,
percepire, giudicare ed agire in maniera favorevole o sfavorevole nei confronti di
gruppi diversi dal proprio (Mazzara, 1997; Zamperini & Testoni, 2002).
Il ricorso al pregiudizio è, per così dire, una forma di pigrizia mentale grazie alla
quale si evita la fatica di giudicare ciascun individuo in base alle sue azioni, di capire
le sue ragioni e di mettere in gioco se stessi nell’incontro con gli altri. Nella vita
quotidiana tutti noi tendiamo a formarci delle categorie mentali per classificare
il mondo, che altrimenti risulterebbe troppo complesso per viverci dentro. Così
suddividiamo l’umanità in gruppi di persone: la classificazione più semplice è quella
che contrappone “noi” a tutti gli “altri”. Dopodiché attribuiamo a ciascun gruppo
una serie di caratteristiche tipiche, alcune delle quali sono eﬀettivamente condivise
da tutti i membri del gruppo, laddove altre sono il frutto di una generalizzazione se
non di una invenzione.
In quanto atteggiamento, il pregiudizio consta di diﬀerenti componenti, con
riferimento alla classica distinzione in dimensione cognitiva (le credenze, le
aspettative, gli stereotipi), aﬀettiva (le valutazioni, i sentimenti) e conativa (le tendenze
all’azione concreta).
Il termine stereotipo è una traslazione lessicale proposta dal giornalista Lippmann
(1922) nel suo volume “L’opinione pubblica”, dove viene sottolineata l’importanza
delle preconcezioni (vere e proprie immagini della realtà che nascono dalla nostra
testa). Quando queste immagini si riferiscono a gruppi di persone, fanno maturare la
convinzione che membri di un gruppo siano diﬃcilmente distinguibili l’uno dall’altro.
Ma il contributo di Lippmann non si limita a questi aspetti di denominazione: molte
delle intuizioni furono tradotte in veri e propri approcci psicologici. Infatti l’autore si
soﬀerma a descrivere le funzioni che gli stereotipi svolgono nel garantire all’individuo
una visione del mondo e degli eventi coerente e capace di farla sentire dalla parte
del giusto. In questa visione gli stereotipi appaiono come prodotti della cultura
e vengono visti come dei veicoli per creare omogeneità di valori e credenze, che
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chiameremo socioculturali. Qui acquisteranno notevole importanza tutti gli agenti di
influenzamento, cioè quelli che sono in grado di formare, trasmettere, mantenere gli
stereotipi nelle relazioni tra generazioni e tra strati sociali. E’ mediante questi agenti
e questi meccanismi che i membri di un gruppo apprendono l’insieme di credenze
e di parametri sociali che li guidano nell’organizzare le loro conoscenze sul mondo.
Lippmann (1922) sosteneva che molte delle decisioni che gli uomini prendono sono
basate su sistemi di classificazione, che producono due fondamentali conseguenze.
Innanzitutto semplificano i fatti in quanto si propongono di rappresentare gruppi
e non individui, immagini globali e non specifiche rappresentazioni di singole
persone. In secondo luogo essi portano a interpretazioni errate degli individui
anche quando esiste un contatto diretto con questi, e ciò a causa del carattere
distorcente delle aspettative stereotipiche. Nell’interpretazione di Lippmann, allora,
le conseguenze degli stereotipi sono tendenzialmente negative proprio per la loro
rigidità, per il fatto di essere impermeabili di fronte alle disconferme dell’esperienza
e per la loro potenziale funzione di distorsione della realtà. Allport (1954), infatti,
definiva lo stereotipo come una credenza esagerata associata ad una categoria.
Più recentemente, Gaertner e Dovidio (1986) si riferiscono allo stereotipo
definendolo come un insieme di associazioni fra un gruppo e un certo numero
di caratteristiche descrittive.
Quando il pregiudizio si traduce in un comportamento specifico possiamo parlare
di discriminazione. Gli eﬀetti della discriminazione sociale, educativa ed economica
possono ricadere sui sentimenti della gente verso se stessa e sulle loro aspettative di
successo o fallimento:
- chi è vittima della discriminazione spesso si porta dietro un pesante fardello
psicologico, si può sentire un essere inferiore, una persona che non vale nulla.
- quando si è convinti che per noi le porte del successo siano chiuse, possiamo
scegliere di rinunciare ad ogni sforzo (Rotter, 1966).
- Le vittime della discriminazione assumono le caratteristiche atte a provocare
negli altri un comportamento discriminatorio. Queste aspettative si chiamano
profezie che si autoavverano; mentre, quando qualcuno crea negli altri ciò che si
aspetta di trovarci, si parla di eﬀetto Pigmalione (Gergen & Gergen, 1990).
Comunque la discriminazione non ha gli stessi eﬀetti su tutti e allo stesso modo:
mutano con le condizioni storiche nel senso che oggi sia da parte delle minoranze
etniche sia da parte delle donne, per esempio, vi è una maggiore auto-consapevolezza
che li rende più sicuri e, di conseguenza, si fanno influenzare di meno dai pregiudizi
altrui. Il pregiudizio esiste in ogni società. Eminenti studiosi hanno indicato
come basi del pregiudizio alcune caratteristiche personalitarie, riducendolo ad un
fenomeno essenzialmente individuale, seppure
influenzato da processi sociali come l’educazione familiare, dalla fede religiosa,
dallo stato socio-economico, dal contesto culturale di appartenenza, dall’ideologia
dominante nel proprio ambiente (cfr. Adorno, Frenkel-Brunswick, Levinson e
Sandford, 1950).
La prospettiva psico-sociale, invece, ha il suo proprium nell’intendere il pregiudizio
come un processo intergruppi (Brown, 1995). Nella tradizione psicosociale, difatti,
è possibile trovare approcci e teorie che, seppure con argomentazioni diﬀerenti,
spiegano il pregiudizio e la discriminazione come fenomeni legati a dinamiche
gruppali.
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I fattori che contribuiscono al diﬀondersi dei pregiudizi sono tre:
- i pregiudizi nascono più facilmente in situazioni competitive piuttosto che in
situazioni di collaborazione e di scambio. Tajfel (1985) ha tuttavia dimostrato che
i fenomeni di diﬀerenziazione tra i gruppi ed i comportamenti di favoritismo
per il proprio gruppo si sviluppano anche in assenza di conflittualità, poiché la
competizione tra gruppi non avviene solo per l’approvvigionamento, ma in difesa
della propri identità sociale;
- all’origine dei pregiudizi può esservi la competizione tra maggioranza e
minoranza. I pregiudizi si acutizzano, infatti, in situazioni di crisi economica e
sociale. Le crisi di ogni genere, recessioni economiche, rapide trasformazioni sociali,
tensioni nazionali o internazionali, esasperano infatti i problemi di identificazione
con il proprio gruppo e portano ad una più netta demarcazione nei confronti di
gruppi estranei;
i pregiudizi vengono trasmessi socialmente. Essi di solito non nascono da
esperienze personali, ma dall’accettazione di modi di vedere tipici della cultura di
appartenenza. I processi di comunicazione sono il ponte privilegiato attraverso cui
i soggetti costruiscono significati condivisi e accettati sulla loro realtà e sulle loro
appartenenze e relazioni gruppali: sono mezzi di scambio, di negoziazione collettiva
dell’interpretazione degli eventi e delle relazioni interetniche. In quest’ottica il
pregiudizio e lo stereotipo diventano una forma di pensiero socialmente originata
e condivisa da tradurre in agito nella relazione con il mondo: sono un “repertorio
interpretativo” (Whethrell, Potter, 1992) socialmente condiviso in quanto creano delle
immagini delle rappresentazioni sociali , delle metafore, dei luoghi comuni che
descrivono i gruppi etnici in modo stabile, credibile e coerente, tale da funzionare
come forma di conoscenza e di verità sul mondo e nello stesso tempo di vere e propria
azione sociale dal momento che lo rendono concreto all’interno dei loro discorsi.
Pregiudizi verso gli immigrati
Oggi in tutto il mondo vi si trovano a convivere culture diverse, che devono fare i
conti con le reciproche diﬀerenze culturali, le quali possono generare pregiudizi che
rendono complessa una pacifica integrazione delle diversità culturali.
Pregiudizi, manifestazioni d’insoﬀerenza ed atti di discriminazione contro gli
immigrati sono sempre più frequenti ed accettati nella vita e nelle relazioni di tutti
i giorni. Un’immagine falsa e distorta della realtà culturale, sociale e lavorativa
degli immigrati fa parte di questo razzismo quotidiano e l’alimenta. Si parla
dell’inconciliabilità tra culture e modi di vita diversi. Spesso si sopravvalutano ed
enfatizzano i comportamenti scorretti e negativi degli immigrati mentre si sottovaluta
il loro positivo contributo alla società.
Gli episodi di razzismo e di intolleranza sono promossi anche da alcuni partiti e
gruppi politici, quelli che fanno della tutela egoistica dei loro interessi e del rifiuto
verso i gruppi considerati estranei il tratto qualificante del loro programma ed azione
politica. Dai risultati di queste ricerche è stato emerso che i conservatori tendono ad
segnalare pregiudizi manifesti, mentre tra i progressisti si diﬀonde la tendenza verso
i pregiudizi latenti (e.g., Manganelli, Rattazzi & Volpato, 2001). In una ricerca di Zanier
(2001) dove è stato esaminato la correlazione tra ideologie politiche e la rilevanza dei
pregiudizi verso gli immigrati. Dai risultati è emerso che i sostenitori dei partiti
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di destra non sono inibiti ad avere un atteggiamento incontrario all’immigrazione
in quanto la loro è una posizione coerente con la propria ideologia. Nel caso dei
sostenitori dei partiti di sinistra la situazione appare conflittuale in quanto i loro
atteggiamenti appaiano ambivalenti dove alla loro natura solidaristica si sovrappone
una diﬀusa diﬃdenza nei confronti degli immigrati.
Qualunque siano le sue manifestazioni, il pregiudizio e l’intolleranza rappresentano
una seria minaccia per la democrazia ed il rispetto dei diritti dell’uomo nei paesi
europei e quindi è importante individuare i fattori e le condizioni che possono
contrastarlo.
Il cambiamento e la riduzione del pregiudizio
Gli atteggiamenti possono mutare in seguito a nuove esperienze e alla acquisizione
di nuove informazioni. La gente è spesso guidata dalla motivazione a realizzare uno
stato di coerenza tra le proprie rappresentazioni cognitive. Quando si accorge di avere
contemporaneamente due posizioni contrapposte, può entrare in uno spiacevole stato
di dissonanza. Uno dei modi per ridurre questa dissonanza è quello di modificare i
propri atteggiamenti (Gergen & Gergen, 1990). Il mutamento può essere volontario o
involontario, temporaneo o permanente, portare ad un atteggiamento più favorevole
o più sfavorevole o più neutrale. Kelman (1961), con la sua teoria dei processi, ha
aﬀermato che il mutamento può intervenire in seguito all’intervento di 3 diﬀerenti
processi di interazione sociale:
a) l’accondiscendenza. Può portare al mutamento nel caso in cui un individuo si
lasci influenzare da un altro o da un gruppo, in quanto così egli pensa di essere
meglio approvato-accettato. Tale cambiamento s’instaura solo a livello apparente
e solo in presenza di chi influenza. Spesso l’accondiscendenza interviene quando
la situazione comporta l’erogazione di un premio o di una punizione da parte del
soggetto che influenza;
b) l’identificazione. Si manifesta nel caso in cui un individuo adotta gli atteggiamenti
di un altro individuo-gruppo, così egli raggiunge un’interazione soddisfacente con
chi lo influenza. In questo caso l’individuo influenzato crede eﬀettivamente a questo
modo di agire che gli conferisce una certa identità;
c) l’interiorizzazione. Si manifesta nel caso in cui un individuo accetta di essere
influenzato da un altro individuo-gruppo, in quanto il comportamento a cui è spinto
non contrasta sensibilmente col suo sistema di valori, anzi risulta essere coerente con
questo.
Va detto tuttavia che ogni individuo spesso oppone una tenace resistenza alla
modificazione dell’atteggiamento, sia perché è incapace di ricevere certe nuove
informazioni, sia perché il mantenere inalterati gli atteggiamenti già posseduti gli
consente di disporre di una difesa nei confronti di stimoli che giudica disturbanti,
in quanto esigono una revisione della propria immagine di sé o del proprio modo
di vedere le cose. I meccanismi mediante i quali si mantiene inalterato il proprio
equilibrio sono: negazione, raﬀorzamento e diﬀerenziazione.
I nostri atteggiamenti possono cambiare più facilmente e in modo consistente
nel caso in cui la comunicazione ci giunga da una fonte d’informazione per noi
credibile (il che dipende dal prestigio e dalle garanzie dell’emittente) oppure nel
caso in cui la comunicazione in sé abbia determinate caratteristiche: semplicità o
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complessità, comprensibilità, emotività, ecc. E’ stato dimostrato che è soprattutto la
connotazione emotiva ad avere un peso determinante circa l’eﬃcacia del messaggio.
Infine vanno considerate le caratteristiche della persona che riceve un messaggio
(ricevente). Alcuni individui subiscono le pressioni dei messaggi che ricevono in
misura maggiore rispetto ad altri. Vanno inoltre considerati il mezzo attraverso il
quale viene trasmesso il messaggio, ad es.radio, televisione, giornali (canale) e le
caratteristiche fisiche e sociali della situazione in cui ha luogo la comunicazione, cioè
gli astanti e l’ambiente (il contesto comunicativo).
Allport (1954) ha ipotizzato che il modo per ridurre tensioni e ostilità fra i gruppi
sociali sia quello di favorire il contatto fra i loro membri (la teoria dell’ipotesi
di contatto). Si parte dall’assunzione che stereotipi e pregiudizi derivano da
un’insuﬃciente conoscenza della realtà dell’altro. Secondo Stephan e Stephan (1984),
l’ignoranza è la causa del pregiudizio. Anche Pettigrew (1975) ritiene che il contatto
possa portare a considerare le informazioni che disconfermano il loro stereotipo
negativo con conseguente riduzione del pregiudizio. Il contatto può portare a
percepire la somiglianza di atteggiamenti e valori fra i membri dei due gruppi con il
risultato di aumentare l’attrazione intergruppo, a diminuire l’eﬀetto di omogeneità
dell’outgroup (rendere la percezione dell’altro gruppo meno simplicistica), o
contribuire alla decategorizzazione ossia individualizzazione quando i membri
dell’outgroup vengono percepiti come individui piuttosto come appartenenti a un
gruppo o a una categoria.
Fino ad oggi sono state prodotte centinaia di evidenze empiriche che mostrano come
il contatto tra i gruppi migliori i rapporti fra membri di gruppi diversi, in relazione a
zone geografiche, gruppi target e contesti estremamente diﬀerenti tra loro (per una
meta-analisi, si veda Pettigrew & Tropp, 2006). Il contatto non riduce solamente le
forme più manifeste di pregiudizio, ma è eﬃcace anche per limitare il pregiudizio
implicito delle persone (Turner, Hewstone, & Voci, 2007; Vezzali & Giovannini, 2011).
È importante notare tuttavia che non sempre il contatto porta a relazione intergruppi
più positive. Ad esempio, si è trovato che il pregiudizio è più alto nelle città con
maggiore presenza di immigrati, dove vi sono più opportunità di contatto (Volpato
& Manganelli-Rattazzi, 2000). Secondo Allport (1954; si veda anche Pettigrew, 1998),
per ottenere eﬀetti positivi sulle relazioni intergruppi è importante che il contatto
avvenga tra persone con status uguale nel contesto considerato e che la relazione sia
cooperativa, volta al raggiungimento di scopi comuni e caratterizzata da sostegno
istituzionale (cioè, che avvenga in un clima sostenuto da norme sociali favorevoli
al contatto tra i gruppi). Inoltre, il contatto deve favorire lo scambio di informazioni
personali e portare alla formazione di amicizie intergruppi durevoli (Amir, 1969;
Pettigrew, 1997). Tali condizioni, definite “ottimali,” sono quindi necessarie aﬃnché
il contatto riduca il pregiudizio (Allport, 1954).
Nonostante le molte conferme a favore, alcuni autori si sono interrogati sul modo
migliore di strutturare il setting di contatto al fine di potenziarne gli eﬀetti sulla
riduzione del pregiudizio (si veda a tale proposito Voci & Pagotto, 2010). Brewer e
Miller (1984) hanno notato che, dal momento che la categorizzazione in ingroup e
outgroup è suﬃciente per creare pregiudizio (Tajfel, 1981), è opportuno ridurre la
salienza categoriale durante il contatto, così che le persone si vedano come individui
unici e non come membri di gruppo. In questo modo, se una persona dell’outgroup è
vista come una persona diversa da tutte le altre, con i suoi pregi e difetti individuali,
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non ha senso applicare ad essa gli stereotipi e i pregiudizi comunemente associati al
suo gruppo di appartenenza. Hewstone e Brown (1986; Brown & Hewstone, 2005)
notano però che le persone non possono fare a meno di categorizzare gli altri in
gruppi e che la categorizzazione è fondamentale per la generalizzazione, cioè per
il processo che porta ad estendere gli atteggiamenti positivi verso un membro
dell’outgroup, maturati durante il contatto, a tutti gli appartenenti all’outgroup.
Gaertner e Dovidio (2000) propongono infine che è opportuno far sì che ingroup
e outgroup interagiscano non come membri di gruppi distinti, bensì come facenti
capo a un gruppo unico. Questo perché se una persona dell’outgroup è vista come
un membro dell’ingroup non vi è ragione di discriminarla.
Il contatto intergruppi sebbene estremamente eﬃcace, sia diﬃcilmente applicabile.
Esso è utilizzabile esclusivamente dove vi siano possibilità concrete di contatto,
mentre è diﬃcilmente realizzabile in contesti caratterizzati da elevata segregazione
e dove i rapporti tra i gruppi siano conflittuali. Per ovviare a tali problemi senza
sprecare il grande potenziale oﬀerto dal contatto intergruppi, sono state recentemente
proposte strategie basate su forme alternative e indirette di contatto, quali il contatto
esteso (Wright, Aron, McLaughlin-Volpe, & Ropp, 1997) e il contatto immaginato
(Crisp, Husnu, Meleady, Stathi, & Turner, 2010). Un’altra forma di contatto indiretto
è rappresentata dal contatto vicario, nel quale vi è semplice esposizione a uno o
più membri dell’outgroup senza interazione diretta, oppure nel quale il contatto con
l’outgroup è mediato da individui che non si conoscono appartenenti all’ingroup,
ad esempio nel caso in cui si osservi un video nel quale persone dell’ingroup
interagiscono con membri dell’outgroup (Dovidio, Eller, & Hewstone, 2011).
Vari studi hanno confermato che la formazione e il cambiamento del pregiudizio
possono dipendere dai vari fattori socio-cognitivi. Per esempio, secondo Flynn (2005)
la caratteristiche che secondo l’autore svolge un ruolo importante in tali processi è
l’apertura mentale a nuove esperienze (Openness to Experience). Diversi studi hanno
dimostrato che persone con alta apertura mentale e con basso bisogni di chiusura
mentale sono restie ad accettare di avere pregiudizi etnici e tendono, invece, ad
aﬀermare di avere delle ideologie liberali le quali dovrebbero indurli ad adottare
minori pregiudizi nei confronti degli afro-americani (e.g., Flynn, 2005; Kosic, Phalet,
& Mannetti, 2012).
Questa tesi vuole verificare se la relazione tra i fondamenti morali e il pregiudizio
verso gli immigrati può essere moderata dal contatto inter-gruppi, dal bisogno di
chiusura cognitiva, dalla percezione di norme sociali, e dall’orientamento politico.
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Ligjërimi mediatik përmes opinioneve gjatë fushatës zgjedhore, 2009
Isida Hoxha
Universiteti “Luigj Gurakuqi”
Abstrakt
Në këtë studim analizohet përmbajtja e shtypit të shkruar të pavarur përmes opinioneve
gjatë fushatës zgjedhore, të vitit 2009. Roli i medias në shoqëri demokratike, gjatë zhvillimit
të fushatës zgjedhore merr një rëndësi të veçantë në raport me informimin e publikut
dhe formësimin e opinionit publik. Teoria e përcaktimit të axhendës që studion efektet e
medias, konkludon që media influencon mënyrën se mbi çfarë tematikash duhet të mendojë
publiku. Referuar funksioneve të medias si informim, edukim etj, masmedia kthehet në një
mjet që synon t’i pajisë qytetarët me informacionet e nevojshme, që ndihmojnë votuesit të
bëjnë zgjedhje racionale mbi alternativat politike. Gjatë zhvillimit të fushatës qytetarët
duhet të informohen mbi vendimet politike, pasojat e këtyre vendimeve, dallimet politike
dhe ideologjike ndërmjet partive politike, përmes një ligjërimi që fokusohet tek gazetaria e
përmbajtjes. Nëse niveli teorik është i mirëpërcaktuar në raport me cilësinë e informacionit,
me interes është analiza konkrete e ligjërimit mediatik përmes opinioneve, prandaj pyetjet
kërkimore të ngritura janë: A fokusohet shtypi i shkruar i pavarur përmes opinioneve, tek
gazetaria e përmbajtjes? A reflekton shtypi i shkruar i pavarur përmes opinioneve, një qëndrim
pluralist? Studimi u realizua duke studiuar përmbajtjen e shtypit të shkruar të pavarur duke
përzgjedhur opinionet si zhanër studimor, gjatë muajit qershor, periudhë që përkon me
zhvillimin e fushatës zgjedhore. Opinionet janë përzgjedhur për specifikën e lirisë që kanë
njerëzit që i përgatisin në raport me gazetarët, të cilët i nënshtrohen një lirie më të kufizuar.

Hyrje
Ndryshimi i sistemit politik në Shqipëri u reflektua edhe në median e shkruar, pasi
një numër i madh gazetash të reja u shfaqën në tregun mediatik shqiptar pas vitit
1990. Zhvillimi i medias në Shipëri pas 1990-ës, kalon në dy faza kryesore, ku faza
e parë zhvillohet në vitet 1991-1998, ndërsa faza e dytë pas vitit 1998 dhe në vĳim.
Për studiesin Fuga(2008) fazat përcaktohen përmes rregullimit ligjor të shtypit,
në vitet 1993 dhe 1997, pasi shndërrimet në tregun mediatik, kërkojnë rregullime
ligjore, prandaj u bënë edhe ndërhyrjet në funksion të përpjekjes për të vënë rregull
në vitet 1993 dhe 1997. Nëse rregullimi ligjor në rastin e parë iu referua modelit të
huazuar nga shteti i Vestfalisë, por që nuk u përshtat me kontekstin shqiptar, në
vitin 1997 ligji që mbronte lirinë e shtypit erdhi si rrjedhojë e kontekstit politik të
kohës, i cili u shoqërua më një sërë problematikash, që influencuan negativisht
edhe në sistemin mediatik në raport me standardet dhe parimet gazetareske.
Të njëjtin qëndrim ndan dhe studiuesi Sami Nezaj në raport me përcaktimin e fazave
të zhvillimit të medias në Shqipëri pas vitit 1990, por duke iu referuar ndryshimeve
në pronësinë e medias. ”Në të parën dominon pronësi partiake dhe inisiativa e
gazetarëve për të ngritur media; ndërsa në të dytën dominon pronësia e bizneseve
mbi medien” (Nezaj, 2014:41).
Pavarësisht ndryshimeve mbi pronësinë e medias, apo faktorëve të tjerë influencues
në raport me performancën e saj, nga media kërkohet që ajo të jetë e përgjegjshme
përsa i përket informacionit që i përcjell publikut.
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“… Pozicioni i pushtetit dhe monopolit të medias e detyron median të jetë shoqërisht e
përgjegjshme, të shohë të gjitha anët dhe të bëjë një prezantim të drejtë dhe publiku duhet
të ketë informacion të mjaftueshëm në mënyrë që të vendosë; dhe nëse media nuk e merr një
përgjegjësi të tillë, mund të jetë e nevojshme për disa agjenci publike ta forcojnë atë ta bëjë”
(Siebert et al, 1956: 3).
Metodologjia
Analiza e përmbajtjes e cila shërben si metodologji në këtë studim përdoret në
shkencat sociale për të kuptuar përmbajtjen e komunikimit. Zhanri mediatik i
përzgjedhur që studiohet përmes analizës së përmbajtjes i referohet opinioneve të
botuara gjatë fushatës zgjedhore 2009, në shtypin e shkruar të pavarur. Analiza e
përmbajtjes mund të studiohet përmes analizës cilësore dhe sasiore, por në këtë
studim dominon analiza cilësore, sepse ajo lejon më tepër interpretim të tekstit në
raport me analizën sasiore. Bryman deklaron që analiza cilësore e përmbajtjes është
“qasja më e përhapur për të analizuar dokumentet në mënyrë cilësore”(2004:392).
Analiza e përmbajtjes është studiuar përmes tre qasjeve të saj, qasjes konvencionale
për për të krĳuar kategoritë e çështjeve që rrjedhin direkt nga teksti në raport me
gazetarinë e procesit dhe të përmbajtjes, qasjes drejtuese, pasi analiza ndërtohet në
raport me modelin teorik, si dhe qasjes përmbledhëse referuar fjalëve kyç dhe të
dhënave të kategorive.
Për këtë studim janë përzgjedhur gazetat: “Panorama”, “Gazeta Shqiptare”,dhe
“Tema” edhe pse duhet theksuar që përzgjedhja e gazetave nuk është një proces i
lehtë, pasi nuk ka të dhëna të sakta mbi tirazhin e shitjeve, përveç të dhënave që
publikohen nga vetë pronarët. Kriteri klasifikues mbi të cilin është bërë përzgjedhja,
ka qenë diversiteti, pasi gazetat i përkasin strukturave të ndryshme dhe grupeve
mediatike jo të njëjta.
Gazeta “Panorama” doli fillimisht në botim në vitin 2002, si botim i “Panorama
Group”, e cila boton dhe “Panorama Sport”. Suksesi dhe tirazhi i shitjes në tregun
mediatik janë faktorët kryesorë për përzgjedhjen e kësaj gazete. Një ndër pronarët
kryesorë të “Panoramës”, është Irfan Hysenbelliu, një emër i njohur gjithashtu si
biznesmen në fushën e ndërtimit.
Një arsye e përzgjedhjes së “Gazetës Shqiptare” ishte origjina e huaj e pronësisë,
përkatësisht italiane, duke qenë rasti i vetëm i pronësisë së huaj në median shqiptare.
“Gazeta Shqiptare” në vitin 2009 ishte nën pronësinë e grupit Edisud Sh.a. Kjo
specifikë dhe diferenca në çmim në raport me gazetat e tjera, ishte dhe një arsye e
mirë për ta përzgjedhur.
Gazeta “ Tema”, e përditshme e pavarur u themelua në vitin 1999. Gazeta “Tema”
specifikën e përzgjedhjes së saj e ka në lidhje me historikun e saj dhe me emrin e
Mero Bazes. Në kontekstin historik të medias në Shqipëri, rasti i Mero Bazes ka qenë
një rast i njohur nga mbarë opinioni publik për problematikat ekstreme që lindën, si
rezultat i qëndrimeve kritike të tĳ ndaj së djathtës dhe liderit të saj Berishës.
Funksionet e medias
Roli i medias në raport me opinionin publik merr një rëndësi të veçantë, gjatë
zhvillimit të fushatave zgjedhore, pasi një shoqëri demokratike ndërtohet përmes
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ekzistencës së alternativave politike, mbi të cilat elektorati do të bëjë një përzgjedhje
racionale dhe të mirëinformuar. Për të realizuar një proces të tillë roli i medias përmes
funksioneve që kryen është i pazëvendësueshëm, pasi media informon, edukon,
investigon mbi aktivitetet, vendimet dhe sjelljet politike duke synuar funksion e
”qenit roje”, funksion i cili zakonisht, nuk qëndron në të njëjtën linjë me objektivat
dhe strategjitë e përdoruara nga aktorët politikë. Një funksion tjetër i medias është:
“Media duhet të sigurojë një platformë për diskutimin politik publik, për ta lehtësuar krĳimin
e “opinionit publik” dhe për t’ia ushqyer atë opinion sërish publikut, prej nga erdhi. Kjo
duhet të përfshĳë përgatitjen e hapësirës për shprehjen e mendimeve të ndryshme, pa të cilat
nocioni i konsensusit demokratik do qe i kotë” (Mcnair 2009:33).
Gurevich & Blumler, janë dy studiues që kanë studiuar komunikimin politik, duke përfshirë edhe
funksionet kryesore që duhet të kryejë media në shoqëri demokratike. Disa nga funksionet
kryesore, sipas studiuesve janë:
a) Mbikqyrja dhe raportimi i zhvillimeve sociopolitike
b) Përcaktimi i axhendës në mënyrë kuptimplotë referuar çështjeve kryesore të ditës
c) Të shërbejnë si platforma për të bërë avokim
d) Të shërbejë si vëzhgues i shoqërisë për ta bërë qeverinë të përgjegjshme ndaj të qeverisurve
e) Të shërbejë si kanal për dialog ndërmjet këndvështrimeve dhe preferencave të ndryshme
f) Të mbrojë të drejtën e qytetarit për t'u informuar dhe për t'u dëgjuar gjithashtu
g) Të ruajë pavarësinë, integritetin dhe aftësinë ti shërbejë audiencës
h) Të shërbejë si nxitje për qytetarët për të mësuar, për të zgjedhur dhe për t’u përfshirë në
vend që thjesht të ndjekin proceset politike
i) Nxitja e barazisë midis të gjithë qytetarëve pavarësisht dallimeve ndërmjet tyre (1990:270).
Funksionet e mësipërme janë në të njëjtën linjë me qasjen e studiuesit Hansen i cili
përmes studimit të tĳ arrin në përfundime të rëndësishme në raport me nevojat e
votuesve dhe rolin e medias. Studiuesi Hansen thekson që:”Nevoja e votuesve është
të jenë të informuar për aktorët politikë, vizionet, politikat, dhe pasojat e këtyre
politikave” (2009:9). Në studimin e tĳ ai bën një ndarje të artikujve duke përdorur
dy kategori, së pari artikuj që përfshihen në gazetarinë e procesit dhe së dyti artikuj
që përfshihen në gazetarinë e përmbajtjes. Sipas Hansen (2009), gazetaria e procesit
përqëndrohet te taktikat politike, aleancat politike, manipulimet dhe beteja për
pushtet në prapaskenë. Ndërsa gazetaria e përmbajtjes përqëndrohet tek pasojat e
vendimeve politike dhe tek dallimet politike dhe ideologjike.
Përfshirja e kategorisë së artikujve që klasifikohen si gazetari procesi është e
rëndësishme gjatë zhvillimit të fushatave zgjedhore, por që media të performojë
në raport të drejtë me funksionet që duhet të kryejë, gazetaria e përmbajtjes është
domosdoshmëri për një gazetari cilësore.
Opinionet si zhanër mediatik
Nëse detyra e gazetarëve konsiston në botimin i informacionit të marrë brenda
rregullave dhe parimeve gazetareske ku “informacioni duhet të jetë i saktë, i
balancuar dhe i verifikuar”(Kodi i Etikës, 2006:4), opinionistët duke qenë se japin
opinione dhe bëjnë interpretimin e çështjeve nga një pikëpamje subjektive, janë më
pak të kufizuar nga kontrollet hierarkike dhe jo detyrimisht do t’i përmbahen linjës
editoriale të gazetës. Pavarësisht lirisë edhe opinionistët duhet të respektojnë faktet
sipas Bill Kovach. Në një intervistë dhenë për ‘Zërin e Amerikës’ ai thekson se:
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“Opinionistët më të mirë janë në një farë mënyre edhe gazetarë. Anthony Lewis ka qenë
për vite me radhë një nga komentatorët më të mirë të gazetës New York Times. Po ashtu
siç është sot edhe konservatori David Brooks. Anthony shprehte çdo ditë opinionin e tĳ por
ai gjithmonë i paraqiste lexuesit faktet nga të cilat ishte nisur dhe se si e kishte formuar
opinionin nga ato fakte. Pra kemi të bëjmë me shqyrtimin e fakteve nga pikëpamja e gazetarit
për të arritur tek një përfundim që ishte shumë personal dhe i njëanshëm, në favor të asaj që
ai dëshironte të thoshte” (http://24-ore.com/?p=159669 Intervistë e Bill Kovach per Zërin e
Amerikës)
Në këtë fazë është e rëndësishme të evidentohet që opinionistët kanë një shkallë lirie
më të gjerë se gazetarët, të cilët i nënshtrohen një lirie më të kufizuar, referuar një
sërë faktorësh që influencojnë negativisht në profesionin e gazetarit si:
“Ndërhyrja e redaktorëve dhe sidomos e pronarëve, nënshtrimi ndaj interesave
të tyre ekonomike dhe politike, situata e pakënaqshme materiale, shfrytëzimi i
pushtetit mediatik për përfitime ekonomike dhe politike, si dhe një presion i madh
për vetëcensurë përbëjnë aspektet më problematike të cilat identifikojnë gazetarët”
(ISHM, 2006:7).
Opinioni mund të mos i përmbahet linjës editoriale. Opinionet bëjnë një lloj përcaktim
axhende, duke shpërfaqur dy cilësi që do të studiohen përmes analizës: identifikimi i
çështjeve që etiketohen të rëndësishme sipas kriterit klasifikues, gazetari procesi apo
gazetari përmbajtje dhe së dyti identifikimi i qëndrimit që mban gazeta, në raport
me pluralitetin e mendimeve, pasi opinionet sikurse shpjeguam mund të mos i
përmbahen linjës editoriale. Duke sjellë në vëmendje përkufizimin që, editoriali është
artikulli kryesor i numrit të gazetës, i cili personifikon identitetin e saj politik, mund të
përdorim dy burime për të përligjur krahasimin ndërmjet linjës editoriale dhe qasjes
së përdorur tek opinionet. Studimi mbi shtypin e shkruar, me titull “The Accuracy,
balance and verification, in independent press, during the electoral campaign 2009,
in Albania” (Hoxha, I. 2016, f.264-270) arrin në përfundime që “Gazeta Shqiptare” ka
një linjë editoriale në favor të së majtës, “Tema” kundër Berishës, ndërsa “Panorama”
është më e balancuar. Ndërsa monitorimi mbi median e shkruar nga vëzhguesit e
OSBE/ODIHR mbi gazetat “Shqip”, “Panorama”, “Gazeta Shqiptare” dhe “55” arriti
në përfundime të tilla: “Ndërkohë që të gjitha gazetat e monitoruara ia kushtuan
PD_SË pjesën më të madhe të hapësirës për lajmet, toni i pasqyrimit ndryshonte
nga njëra gazetë tek tjetra. Të gjitha gazetat e monitoruara, përveç “55”-ës treguan
njëanshëmri në favor të PS-së” (Misioni i OSBE/ODIHR, 2009:19).
Analizë e ligjërimit mediatik
Tek gazeta “Panorama” pluraliteti i mendimeve dhe qëndrimeve në raport me
tematikat e trajtuara është i dukshëm. Tematikat e trajtuara nga opinionistët në këtë
gazetë kategorizohen si artikuj që trajtojnë sa taktikat politike, aleancat politike,
manipulimet dhe betejën për pushtet në prapaskenë, po aq dhe pasojat e vendimeve
politike, dallimet politike dhe ideologjike, në raport të drejtë me funksionet që duhet
të kryejë media.
Në opinionin e datës 2 qershor Blendi Kajsiu analizon faktorët që bëjnë që sistemi
politik të jetë i dështuar, duke përfshirë modelin ekonomik si dhe rolin dhe “kapjen”
e shtetit. “Të gjithë janë në garë se kush do ta çojë Shqipërinë më parë në Europë,
teksa në sytë e shumicës së shqiptarve, vendi gjithnjë e më tepër po shkon për
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lesh”(Panorama, 2.6.2009, f.19).
Në opinionin e botuar me datë 8 qershor, theksohet mungesa e programeve të partive
politike dhe roli jo i lavdërueshëm i mediave gjatë zhvillimit të fushatës zgjedhore.
“Fatkeqësisht mediat nuk po luajnë ndonjë rol të lavdërueshëm. Me përjashtim të pak rasteve
të veçuara, shumica e mediave shqiptare i janë dorëzuar tundimit të spektaklit. ….Në vend
që të orientojnë bisedën dhe debatin drejt programit dhe ideve, shumica e gazetarëve dhe e
analistëve merren mjeshtërisht me strategjitë elektorale dhe personale të individëve. Ky sistem
i mbyllur mediatik duket sikur funksionon në mënyrë të pavarur nga nevojat e qytetarëve.”
(Hasimja, E, Panorama, 08. 06. 2009, fq. 21.)
Opinioni i botuar me 19 qershor “Miti i përtej së majtës dhe të djathtës” (Yzeiraj, E.
Panorama, 19.6.2009, fq.19) zhvillon një analizë kritike mbi strategjitë dhe ideologjitë
e forcave politike.
Përmes opinioneve trajtohen problematika të tilla si analiza e modelit ekonomik dhe
politik shqiptar duke e analizuar dhe me problematikat përkatëse, domosdoshmëria
e publikimit të programeve të partive, procesi i pajisjes me kartat e identitetit, përse
mungon lajmi në fushatë, strategjitë e liderëve etj. Përveç artikujve që botohen në këtë
zhanër në raport me nevojat e votuesve një karakteristikë tjetër e kësaj gazete është
qëndrimi pluralist i saj përmes opinioneve. Në një sistem politik si i yni, ku liderët
politikë eklipsojnë partitë politike përkatëse, pasi ata luajnë një rol dominant, analiza
sasiore e këtĳ studimi është ndërtuar pikërisht mbi kritikat që i bëhen liderëve nga
opinionistët. Rezultatet tregojnë që dy liderët kryesorë Berisha dhe Rama kanë pak a
shumë të njëjtën përqindje në lidhje me kritikat që i bëhen, rreth 30% secili prej tyre.
Ndërsa përqindja e shkrimeve që lidhet me kritikat për të dy, relativisht është rreth
40%.
Nëse i referohemi ndarjes gazetari procesi apo gazetari përmbajtje edhe në gazetën
“Tema” trajtohen dallimet politike dhe ideologjike si dhe pasojat e vendimeve
politike. “Ideja e munguar e Seserit” (Ferruni, L. Tema, 2.6.2009, f.10), “Fushatë
programore apo premtime elektorale” (Çeliku, S. Tema, 12.6.2009, f.11), “Gropa e
thellë e Shqipërisë” (Kokalari, G. Tema, 18.6.2009, f.11) janë disa nga opinionet që
klasifikohen si gazetari përmbajtje. Ndërsa përsa i përket pyetjes së dytë kërkimore
të ngritur në këtë studim se a reflekton shtypi i shkruar i pavarur përmes opinioneve,
një qëndrim pluralist, përgjgjja është negative tek gazeta “Tema”, pasi nuk vërehet
një qëndrim pluralist përmes opinioneve, por një mbështetje për linjën editoriale të
gazetës, e cila është kundër Berishës. Dy opinione evidentohen që janë në kontrast
me pjesën tjetër të këtĳ zhanri. Opinioni me titullin “E majta”(Kananaj, A. Tema,
21.06.2009, f. 11) në të cilin shkruhet për ideologjinë e së majtës si rrymë politike
dhe ndryshimin e së majtës shqiptare e cila rrezikon të mbetet e pa kuptuar nga
masa, element ky shumë i rëndësishëm pasi nga masa merr legjitimimin. Ndërsa
Agron Tufa shkrimin e tĳ e titullon “Vota për kombin”(Tufa, A. Tema, 30.06.2009, f.11)
ku shkruhet pro së djathtës dhe kundra së majtës.
Tek “Gazeta Shqiptare” ashtu si tek “Tema” trajtohet gazetaria e procesit dhe
e përmbajtjes pasi trajtohen tematika të tilla si ”Fushata dhe transparenca e
munguar”(Vinçani, A. Gazeta Shqiptare, 14.6.2009 f.21) ku analizohen elementë
si ekonomia, sistemi bankar, emigracioni, korrupsioni, rendi. Qasja e përdorur në
raport me punën e bërë nga qeveria është kritikuese. Opinioni “Për kë do të votojnë
të pavendosurit”(Tase, E. Gazeta Shqiptare,16.6.2009, f.21) kritikon dy partitë politike
kryesore në raport me mungesën e programeve potike, e cila zëvendësohet nga një
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ligjërim politik negativ i Ramës dhe Berishës, kundrejt njëri-tjetrit. Ky zhanër lëvrohet
kryesisht, nga Ilir Dhima, Kiço Blushi, Bashkim Kopliku të cilët janë pothuajse të
pranishëm në çdo numër me shkrimet e tyre.
Tek “Gazeta Shqiptare” ashtu si tek “Tema” nuk vërehet një qëndrim pluralist
përmes opinioneve, por një qasje mbështetëse e linjës editoriale. Tematikat e
trajtuara përfshĳnë procesin e pajisjes me kartat e identitetit, kritika për Berishën
të cilat dominojnë në mënyrë të dukshme, incidentet e ndodhura gjatë fushatës të
shkaktuara nga qeveria për të frikësuar njerëzit.
Nëse analizojmë ligjërimin mediatik përmes opinioneve nga qasja funksionale,
pranohet që në thelb funksioni i ligjërimit mediatik është kumtues dhe ndikues, i cili
sipas Lloshit përkufizohet në këtë mënyrë:
“Kumtimi këtu do të thotë të jepet informacion, pra të paraqiten fakte, ngjarje, të dhëna,
njohuri nga politika, ekonomia, kultura etj, zakonisht të ditës, të kohëve të fundit. Ndërsa
funksioni ndikues do të thotë që jo vetëm paraqiten mendime, qëndrime e vlerësime, por edhe
synohet të ndikohet mbi mendimet, qëndrimet e vlerësimet e lexuesve, të ndryshohen ato në një
drejtim të caktuar, të nguliten bindje politike, të nxiten reagime shoqërore e deri të përftohen
te njerëzit paragjykime, shĳe e prirje sipas një orientimi të caktuar.Përgjithësisht funksionet
shoqërore të kësaj veprimtarie janë informues dhe formues, organizues dhe propagandues,
njohës dhe edukues” (Lloshi, 1999: 216).
Referuar përkufizimit të mësipërm në opinionet e botuara tek “Tema” dhe“Gazeta
Shqiptare” përveç funksionit kumtues, përdoret dhe funksioni ndikues, përmes të cilit
synohet të ndikohet opinioni publik në raport me mendimet, qëndrimet e vlerësimet
e lexuesve. Nëse i referohemi kategorizimit dhe atributeve që përdoren për Berishën,
ai prezantohet si: “kryeministri ynë i babëzitur pas pushtetit personal”(Kopliku, B,
Gazeta Shqiptare, 5.6.2009, f. 21), “një despot të vetëkënaqun si Berisha”(Ndreca, A.
Tema, 4.6.2009, f.11) apo “Berisha mjek i njeh mirë efektet e steroideve. Por ndërsa e
zotëron këtë njohje, nuk frenon ethen e pushtetit që e shtyn në veprime të ashpra, me
sjellje histerike dhe ekspresione vrastare”(Vata, Gj. Tema, 20.6.2009, f.11). Funksioni
ndikues synon ngulitjen e bindjeve politike kundër Berishës, duke mos shfaqur një
pluralitet mendimesh në zhanrin e përzgjedhur për analizë.
Përfundime
Roli i medias merr një rëndësi të veçantë gjatë zhvillimit të fushatës zgjedhore, pasi
media duhet t’i pajisë votuesit me informacionet e duhura për të kuptuar çështjet
kyçe të zgjedhjes, me qëllim që të marrin vendimin më të mirë se për kë do të votojnë.
Përmes analizës mbi gazetat e përfshira në këtë studim referuar opinioneve si zhanër
mediatik i përzgjedhur arrihet në përfundimin që në ligjërimin mediatik përdoret
gazetaria e procesit si dhe gazetaria e përmbajtjes: Media trajton taktikat politike,
aleancat politike, manipulimet dhe betejën për pushtet ashtu sikurse përqëndrohet
tek pasojat e vendimeve politike, dallimet politike dhe ideologjike, në raport të drejtë
me funksionet që duhet të kryejë.
Opinionet tek “Panorama” reflektojnë një qëndrim pluralist, pasi përmes analizës
dy liderët kryesorë të së majtës dhe të djathtës, Rama dhe Berisha kanë pak a shumë
të njëjtën përqindje në lidhje me kritikat që i bëhen, rreth 30% secili prej tyre. Ndërsa
përqindja e shkrimeve që lidhet me kritikat për të dy, relativisht është rreth 40%.
Opinionet edhe pse janë një zhanër më pak i kufizuar nga kontrollet hierarkike
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dhe pasojave si rrjedhojw e marrëdhënies ndërmjet trinomit media-politika- biznesi,
nuk reflektojnë një qëndrim pluralist,tek “Gazeta Shqiptare” dhe tek “Tema” por
qëndrojnë në të njëjtën linjë me anshmërinë e gazetës, duke përforcuar zërin editorial
dhe qëndrimin favorizues/ disfavorizues që gazeta ka vendosur të mbajë.
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